Referat af generalforsamling i grundejerforeningen ”Hømtoppen af 2003”
Afholdt tirsdag d. 9. april 2019 kl. 19.00
Smedemestervej 1

Referat:
1. Valg af ordstyrer og referent
Steen Pedersen blev valgt som ordstyrer og Jesper Rahn valgt som referent.

2. Valg af stemmetællere efter ordstyrerens bestemmelse
Ikke relevant.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden orienterede om, at grundejerforeningen fortsat er velfungerende og har en
særdeles sund økonomi. Bestyrelsen har noteret sig, at området fortsat er attraktivt, idet
huspriserne fastholdes på markedsniveau, ligesom der er igangsat grundudstykning i
området.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning.

5. Vedtagelse af budget samt fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag til budget og årligt kontingent på kr. 500,- blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke modtaget forslag.
7. Persondataforordningens konsekvenser for grundejerforeningen.
Grundejerforeningens kasserer gennemgik regelsættet for GDPR, herunder de afledte
konsekvenser for grundejerforeningen. Informationer herom vil snarest blive lagt på
hjemmesiden, og foreningen vurderes herefter at overholde GDPR. Stor tak til Per og John
for et stort arbejde ifm. implementeringen af GDPR.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
John Hilmer Hansen blev genvalgt.
Kasserer Per Bach Jensen blev genvalgt.
Allan Rosendahl Hounsgaard blev valgt som suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Mette Kristiansen blev genvalgt som revisor.
Hans Henrik Happe blev valgt som revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Grundejerforeningen har modtaget en henvendelse fra Vetterslev-Høm Borgerforening om
gensidig udveksling af informationer og aktiviteter. Grundejerforeningen er positiv over for
udveksling af informationer mv., men grundejerforeningens aktiviteter er normalt ikke
offentlige, da de typisk kun er for egne medlemmer (generalforsamling mv.).
Grundejerforeningen vil svare på henvendelsen fra Borgerforeningen.
Der blev gjort opmærksom på, at der efterlades mange hundeekskrementer i området,
hvorfor hundeejere opfordres til at opsamle og medtage deres efterladenskaber.

Med venlig hilsen

Jesper Rahn, Smedemestervej 1, Tlf 51520127
Formand for grundejerforeningen
Referent

OBS. På grundejerforeningens hjemmeside kan du finde alle relevante oplysninger om
grundejerforeningen. Det gælder både vedtægter, referater af generalforsamlinger,
regnskaber inkl. budget, oplysninger om kontingent osv. Herudover kan du hente
dokumentet om foreningens Privatlivspolitik (GDPR).
Hjemmesiden finder du her:

www.hoemtoppen.dk

