Grundejerforeningen Kildegården
Referat af ordinær generalforsamling den 14. november 2018

1.

Valg af dirigent.
Formand Jørgen Ougaard bød velkommen til de fremmødte medlemmer. På opfordring af
formanden præsenterede de fremmødte medlemmer sig. 24 personer var mødt og
repræsenterede 21 parceller. Formanden foreslog Per Jensen som dirigent. Der kom ingen
andre forslag og Per Jensen blev valgt. Han takkede for valget, konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet og at dagsordenen var i overensstemmelse med
vedtægterne.

2.

Beretning fra bestyrelsen.
Formanden aflagde beretning.
Beretningens hovedpunkter var
• Nye kantsten i granit på Gadesvinget
• Samarbejde med kommunen
• Vejret
• Kildegårdens økonomi og medlemskommunikation
• Årets fire medlemsaktiviteter bliver til tre
• Greve Food Stop, motorvejen og jernbanen
• Årets gang i bestyrelsen og tak for i år.
Beretningen blev enstemmig godkendt og vedlægges.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasserer Allan Offenberg gennemgik regnskabet.
Et medlem foreslog, at indhente et par tilbud på asfaltering af Kildestien, men trak
forslaget, da det blev oplyst, at det koster at få firmaer til at give tilbud.
Regnskabet blev godkendt

4.

Forslag fra bestyrelsen.
a) Budgetforslag 2018/19 blev godkendt.
b) Uændret kontingentet på 650 kr. blev godkendt.
Der var ingen forslag fra medlemmerne.

5.

Valg af formand.
Jørgen Ougaard blev genvalgt.

6.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Allan Offenberg blev genvalgt (2 år), Niels Thinesen blev genvalgt (2 år)
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7.

Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.
1. Jonas Andersen blev genvalgt
2. Arne Lindal blev genvalgt
3. Inge Pedersen blev genvalgt

8.

Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Revisorer: Camilla Thinesen og Henry Larsen blev genvalgt.
Revisorsuppleanter: Poul Sørensen blev genvalgt og Jesper Juncker blev valgt.

9.

Eventuelt.
Der var intet under eventuelt.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.
___________________________
Dirigent

Bestyrelsen består herefter af:
Formand:
Jørgen Ougaard, Damager Vænge 91, tlf. 43611659, e-mail joergenougaard@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Anne Søndergaard, Damager Vænge 99, tlf. 41602046, e-mail cs-as@webspeed.dk
Allan Offenberg, Gadesvinget 3, tlf. 43610441, e-mail aoffenberg@mail.dk
Tom Larsen, Damager Vænge 57, tlf. 42226500, e-mail tomlarsen666@hotmail.com
Niels Thinesen, Damager Vænge 81, tlf. 29 27 37 88, e-mail niels.thinesen@gmail.com
Bestyrelsen konstituerer sig på møde den 6. februar 2019.
Bestyrelsessuppleanter:
Jonas Andersen, Damager Vænge 95, tlf. 51524533, e-mail vjandersen@gmail.com
Arne Lindahl, Damager Vænge 21, tlf. 43610001, e-mail arne.lindahl@gmail.com
Inge Pedersen, Gadesvinget 5, tlf. 43610495, e-mail farmor1936@icloud.com
I nævnte rækkefølge.

Grundejerforeningens hjemmeside hedder Kildegården.com
Hvis du ønsker at få en mail, når der er nyt på hjemmesiden, skal du sende din e-mail adresse
til Anne Søndergaard cs-as@webspeed.dk.
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