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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
 

Referat fra Generalforsamlingen, der fandt sted lørdag den 19. maj 2018 kl. 10.00 på festpladsen 

ved Halbyvej. 

 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Velkomst ved formanden. 

2. Valg af dirigent. 

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Valg af referent og stemmetæller. 

5. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

6. Kassererens reviderede regnskab.  

7. Vedtagelse af næste års budget og kontingent. 

8. Forslag fra bestyrelsen. Der er ingen forslag fra bestyrelsen.  

9. Forslag fra medlemmer. Der er ingen forslag fra medlemmerne. 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

- Jørgen Risom – villig til genvalg. 

- Karen Marie Nielsen – villig til genvalg. 

11. Valg af 3 suppleanter 

Følgende suppleanter er på valg: 

- Børge Nielsen, Gyvelvej – villig til genvalg. 

- Jørgen Lund, Klitrosevej – villig til genvalg. 

- Frank Jørgensen, Gyvelvej – genopstiller ikke.. 

- Per Nielsen, Klitrosevej – villig til genvalg. 

12. Valg af revisorer. 

Følgende revisorer er på valg: 

- Jesper Broberg, Syrenvej – villig til genvalg. 

- Tommy Tang Jensen, Hybenvej – genopstiller ikke. 

13. Valg af revisorsuppleanter. 

Følgende revisorsuppleanter er på valg: 

- Helle Dyrberg, Klitrosevej – villig til genvalg. 

- Peder Morre, Klitrosevej – villig til genvalg. 

14. Eventuelt. 

 

 

  

Ad. Pkt. 1. 

Velkomst ved formanden. 

Formanden Helle Veland, bød velkommen til årets generalforsamling. 

 

Ad. Pkt. 2. 

Valg af dirigent. 

Som dirigent valgtes Tage Jepsen Klitrosevej.  

Tage kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, i henhold til foreningens 

vedtægter. 
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Ad. Pkt. 3. 

Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt af forsamlingen.  

 

Ad. Pkt. 4. 

Valg af referent og stemmetæller. 

Som referent valgtes Per Axelsen Syrenvej. 

Der blev valgt 4 stemmetællere. 

 

Ad. Pkt. 5. 

Formandens beretning. 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning.  

Formanden kom blandt andet ind på følgende i beretningen: 

 Renovering af legepladser. 

 Mølleudvalgets arbejde. 

 Kloakering. 

 Forsikringer. 

 Ansættelseskontrakt til Per. 

 Vejrenovering. 

 Beskæring af træer og buske ud imod veje og stier. 

Beretningen  kan ses på hjemmesiden 

 

Ad. Pkt. 6. 

Kassererens reviderede regnskab. 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab.  

Kassereren svarede på forståelsesspørgsmål, hvorefter det reviderede regnskab blev godkendt af 

forsamlingen ved akklamation. 

Regnskabet  kan ses på hjemmesiden 

 

Ad. Pkt. 7. 

Vedtagelse af næste års budget og kontingent. 

Kassereren gennemgik forslag til næste års budget og kontingent. Kassereren og Næstformanden 

svarede på forståelsesspørgsmål, hvorefter forslag til budget og kontingent blev godkendt af 

forsamlingen ved akklamation.  

Forslag til budget og kontingent kan ses på hjemmesiden. 

  

Ad. Pkt. 8. 

Forslag fra bestyrelsen. 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

Ad. Pkt. 9. 

Forslag fra medlemmerne.  

Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

 

Ad. Pkt. 10. 

Valg til bestyrelsen: 

Karen Marie Nielsen Hybenvej blev genvalgt til bestyrelsen. 

Jørgen Risom Gyvelvej blev genvalgt til bestyrelsen. 
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Ad. Pkt. 11. 

Valg til bestyrelsessuppleanter: 

Der var genvalg til: 

Børge Nielsen Gyvelvej. 

Jørgen Lund Klitrosevej. 

Per Nielsen Klitrosevej. 

 

Ad. Pkt. 12. 

Valg af revisor 

Der var genvalg til: 

Jesper Broberg Syrenvej.  

Der var nyvalg til: 

Tove Sørensen Brombærvej 

 

Ad. Pkt. 13. 

Valg af revisorsuppleanter: 

Der var genvalg til: 

Peder Moore Klitrosevej. 

 

Ad. Pkt. 14. 

Eventuelt. 

Under eventuelt blev blandt andet nævnt følgende 

- Spørgsmål vedrørende kloakering. Et muligt forslag til en løsning. 

- Rør ved fjorden og ønske om at få dem fjernet. Jørgen Lund arbejder på en mulig 

løsning 

- Jesper Broberg aflagde beretning fra Mølleudvalgets arbejde. Beretningen kan læses på 

foreningens hjemmeside. 

- Tilbud fra RAH vedr. fibernet. 

Tage takker for god ro og orden, og giver ordet til formanden for afsluttende bemærkninger. 

  

 

 

 

Per Axelsen                                                                                                            Tage Jepsen 

Referent                                                                                                                  Dirigent 

 

Helle Veland 

Formand 


