Grundejerforeningen Ørnehøj
Bakkebølle Strand
Generalforsamling 19/6 2011
Værkstedsskolen Ørnehøj

Referat
Dagsorden
I henhold til vedtægterne §7

Generalforsamling
Den afholdes søndag d. 19/6 kl. 10.00
Værkstedsskolen Ørnehøj, Ørnehøjgårdsvej 11, Bakkebølle Strand.
1
2

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere (Et medlem kan udover egen stemme kun afgive yderligere 1 stemme ved
fuldmagt)
3 Bestyrelsens beretning
4 Forelæggelse af godkendt årsregnskab
5 Rettidig indkomne forslag. (Skriftlig senest 1.maj til bestyrelse)
6 Godkendelse af næste års kontingent og budget
7 Valg af formand (kun i lige år)
8 Øvrige valg:
A. 2 bestyrelses medlemmer for 2 år, / Gert Larsen og John Olsen (John Olsen ønsker ikke genvalg
B. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år
C. 1 revisor for 1 år
D. 1 revisorsuppleant for 1 år
9 Eventuelt
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning
****
Dagsorden punkt 1
Formand Malte Olsen bød velkommen
Dirigent blev Egon Andersen, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og dermed
beslutningsdygtig.
Der var 36 personer tilstede
Stemmeberettiget 23 personer
Dagsorden punkt 2
Stemmetællere blev Carrie Cederbye og Tove Sørensen
Dagsorden punkt 3
Formanden aflagde beretningen, (se bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen)
Det blev bemærket at vejene nogle steder især på hjørner bliver smallere, som skyldes at der gror græs ud på
vejen, det er især ved hjørner, bestyrelsens ”vejmand” vil se på problemet.
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Der blev fra forskellig side fremsat ønske om at badebro og bådebro mv. blev sat i stand, og der blev nedsat et
arbejdshold som består af:
Helmuth Drejer, Tårnurtvej 4, / Thorleif Romeyke, Svaleurtvej 1, / Jesper Dinesen, Pileurtvej 2, / Jørgen
Albrechtsen, Gåseurtvej 10, / Egon Andersen, Kastaniegårdsvej 22, / Jørgen Cederbye, Mælkeurtvej 3, / John
Olsen Lungeurtvej 2,
Det blev taget op at buskørslen eller rettere manglen på samme i området, og den måske kommende manglende
snerydning evt. bliver drøftet med de andre grundejerforeninger. Malte tager kontakt til de andre bestyrelser,
for en samlet henvendelse til kommunen og busselskaber.
Der mangler en der vil tage sig af skraldet ved fællesarealet, best. arbejder med en løsning.
Skolehjemmet Ørnehøj vil stadig gerne hjælpe med ”oprydning” i ”mosen.
Herefter blev beretningen godkendt af alle.
Dagsorden punkt 4
Regnskabet blev fremlagt (se bilag til indkaldelsen).
Der var kommentarer til de få renter vi har fået, kan det være rigtigt, kan vi gøre noget ved det.
Der var også kommentarer til at vores aktier har tabt noget i værdi, og at det måske skal overvejes at anbringe
pengene i obligationer, nogle mener at vi skal have is i maven på nuværende tidspunkt, og det blev herefter
forslået at best. skal foretage det de mener er rigtigt.
Regnskabet blev herefter godkendt af alle.
Dagsorden punkt 5
Der var ikke indkommet forslag.
Dagsorden punkt 6
Budgettet blev fremlagt (se bilag til indkaldelsen), og kontingentet bliver det samme som i år Kr. 500,00 næste
år (2012).
Kasseren siger at det koster Kr. 25.00 for at udsende girokort til indbetaling af kontingent til dem som ikke er
betaler over PBS, derfor foreslår best. af der opkræves Kr. 25.00 af de medlemmer der skal sendes en
opkrævning til, og dette blev godkendt af forsamlingen.
( For at komme til at betale over PBS kontakt Vordingborg Bank eller kasseren Jørgen Albrechtsen
Budgettet blev herefter godkendt af alle for 2012
Dagsorden punkt 7
Valg af formand, formanden Malte Olsen er ikke på valg (2010 – 2012).
Dagsorden punkt 8
Valg af 2 best. medlemmer for 2 år
Genvalgt blev Gert Larseb for 2 år (2011 – 2013).
Nyvalgt / genvalgt blev John Olsen for 2 år (2011 – 2013). Da der ikke var andre der stillede op tilbød John at
fortsætte 2 år.
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Valg af bestyrelses suppleanter
Valgt blev Jesper Dinesen 2 år (2011 – 2013).
Valg af revisor
Genvalgt blev Carrie Cederbye for 1 år (2011 – 2012).
Valg af revisorsuppleant
Genvalgt blev Hans Otto Sørensen for 1 år (2011 – 2012).
Dagsorden punkt 9
Eventuelt
Der blev bedt om at trappe repareres ved badebro, og det blev oplyst at det vil det nye arbejdshold tage sig af.
Den allè som Ørnehøj sidste år talte om langs med vejen indtil deres bygninger, menes at den er imod
byplanvedtægten, og best. kunne også fortælle at der ikke havde været henvendelse / kontakt fra Ørnehøj om
dette siden sidste generalforsamling.
Malte Olsen takkede derefter dirigenten, og resten af forsamlingen, for denne positive generalforsamling.

****
30-12-2016
Referat skrevet af Gert Larsen
Dirigent:

Referent:

Formand:

______________
Egon Andersen

_________
Gert Larsen

__________
Malte Olsen

****
PS:
Bemærk !!
Bestyrelsen har deres egen e-mail adresse.
E-mail adresse til bestyrelsen, som i bedes benytte.
grdejer.oernehoej@gmail.com
I kan sende adresse forandringer, oplysninger mv. til:
Gert Larsen
Skovvang 20,
4690 Haslev
Tlf. 56 31 65 25 der træffes jeg hele tiden
E-Mail: grdejer.oernehoej@gmail.com
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