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Referat 

1. Valg af ordstyrer og referent 

- Steen Pedersen blev valgt 

2. Valg af stemmetællere efter ordstyrerens bestemmelse 

- Ikke relevant 

3. Bestyrelsens beretning 

Formanden orienterede om at der i grundejerforeningen hersker god ro og orden, ligesom  foreningen er 

kendetegnet ved en god økonomi. Der i 2016 opsat ”Nabohjælp” skilt, hvilket vurderes at have en 

præventiv effekt ift indbrud. De fælles grønne arealer er igen blevet beskåret. Grundejerforeningen har fået 

ny kasserer, idet den tidligere, Henriette Grøn, er fraflyttet området. Ny midlertidig kasserer er Per Bach 

Jensen, der ligeledes er ny administrator af foreningens hjemmeside. 

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse (se bagside)   

Per Bach Jensen gennemgik regnskabet, hvilket blev godkendt.  

5. Vedtagelse af budget samt fastsættelse af kontingent         

   - Bestyrelsen foreslår, at kontingentet sættes til kr. 400,- i 2017. 

Sagen drøftet. Det blev besluttet at fastsætte kontingentet for 2017 til kr. 600,- 

6. Behandling af indkomne forslag:  

    - Bestyrelsen har pr. 1. marts 2017 ikke modtaget indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

- John Hilmar Hansen er på valg og ønsker genvalg. 

- Ifm tidligere kasserers fraflytning har Per Bach Jensen, fra september 2016, varetaget opgaven som 

kasserer. I forlængelse heraf ønsker Per Bach Jensen valg som kasserer.  

- Supl. Maja Enghave Elvang er på valg og ønsker genvalg.  



John Hilmar Hansen blev genvalgt til bestyrelsen. Per Bach Jensen blev valgt som kasserer. Maja Enghave 

Elvang blev valgt som suppleant. Der var ingen kandidater til den anden supl. plads. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

  - Mette Kristiansen er på valg og modtager genvalg. 

Mette Kristiansen blev valgt som revisor. Der var ingen kandidater som revisorsupl. 

9. Evt. 

Intet 

 

Med venlig hilsen 
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