
 

  

Ordinær Generalforsamling: 

tirsdag den 21 april 2009 kl. 19.00 i Kulturhuset Inside. 

Der var mødt 4 medlemmer fra grundejerforeningen samt Carl Danielsen fra Boligforeningen Vesterbo. 

1. Valg af dirigent. 

Knud-Erik Andersen i nr. 6 blev valgt, og konstaterede at generalforsamling var lovlig varslet. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

Flemming Skov gennemgik beretningen ( vedlagt ).Han gjorde blandt andet opmærksom på, at det 

havde været et roligt år med især legeplads og de grønne områder i fokus. 

Der var spørgsmål angående legepladsen, hvor Flemming henviste til bestyrelsens forslag: 

Beretningen blev derefter godkendt. 

3. Aflæggelse af Regnskab. 

Pernille Jørgensen gennemgik et meget udførligt regnskab( vedlagt ), som efter spørgsmål om brug 

af foreningens likvide kapital blev godkendt. 

4. Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne. 

Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen havde et forslag til lovliggørelse og yderligere etablering på legepladsen. (Vedlagt). 

Der var tvivl om det rimelige i at bruge kr. 23.000 bare på etablering af en rutsjebane. 

Det blev vedtaget, at der afsættes i alt kr. 40.000 til etablering af yderligere legeredskaber og 

lovliggørelse af legepladsen efter bestyrelsens skøn. 

5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

Budgettet blev forhøjet med kr. 40. 000 til lovliggørelse og etablering af yderligere legeredskaber på 

legeplads og derefter godkendt. 

6. Valg af Formand. 

Flemming Skov blev genvalgt.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Claus Løgager nr. 47 valgt 

Edward Sørensen nr. 33 valgt 

1. suppleant: Kristian Thrane nr. 11 

2. suppleant: Mogens Pedersen nr. 13 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Peter Møller Grand genvalgt. 



9. Eventuelt. 

Forslag om fælles arbejdslørdag og  vejfest blev drøftet. 

Derefter blev generalforsamlingen afsluttet. 

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til tirsdag den 19. maj kl. 20.00 hos Flemming Skov i nr. 25 

 

__________________________________  _______________________________ 

Flemming Skov   Michael Linnebjerg 

__________________________________  ________________________________ 

Brian Carlsen    Pernille Jørgensen 

__________________________________ 
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