
Grundejerforeningen ”STRANDLYSTGÅRD”                                      maj 2012 
Herved præsenteres referat af årets generalforsamling lørdag d.14.april 2012 

Formanden, Teddy Glistrup, åbnede foreningens 43. Generalforsamling ved at byde de  

fremmødte medlemmer, velkommen til et veldækket bord med kaffe og morgenbrød. 

Generalforsamlingen blev overværet af 25 personer - heraf 20 stemmeberettigede inklusiv 

Fuldmagter. Efter velkomsten gik formanden over til dagsordenen. 

1.  Bestyrelsen foreslog Øjvind Wendel, som dirigent, blev valgt med akklamation 

       Øjvind takker for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet i overensstemmelse  

       Med foreningens vedtægter om 21 dages varsel – og dermed lovlig og beslutningsdygtig. 

       Herefter læste Øjvind Wendel dagsordenen op, som blev godkendt af forsamlingen. 

2.  Bente Wendel og Steen Jakobsen blev valgt til stemmeudvalg, blev valgt med akklamation. 

3.  Herefter oplæste formanden sin fyldige beretning: som kan læses sidst i referatet. 

       Til formandens beretning blev der spurgt: Hvordan vejene skulle laves. 

        De vil blive krattet op, rives og lægges grus og evt. sten mel på. 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne: Ingen forslag. 

5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag   

6.a. Fremlæggelse af regnskab 2011 

           Blev enstemmigt godkendt. 

6.b. Fremlæggelse af bugedt 2012 med kontingent rykkergebyrer og vederlag. 

           Forslag om hensættelse af penge til højvandssluse. 

           Kontingent uændret 800,00 kr. Vederlag uændret 15.500 kr. 

           Hr. Steen Hening var meget fortørnet over det store vederlag, 

           Og mente at vi var for mange i vores bestyrelse. 

 



 

 

            Bugedtet blev vedtaget med 17 stemmer for 2 i mod og 1 blank stemme. 

7 Valg af Formand, bestyrelses medlemmer og suppleant. 

             Hr. Steen Hening ønskede at stille op som ny formand vederlagsfrit. 

            Dermed var der 2 kandidater til formandsposten. 

             Der blev skriftlig afstemning og Teddy fik 17 stemmer og Steen fik 3 stemmer. 

7.a.  Teddy Glistrup blev genvalgt som formand. 

7.b.  Bestyrelsesmedlem Minna Tanggaard(sekretær) blev genvalgt med akklamation. 

7.c.   2 Suppleant Flemming Hee blev genvalgt med akklamation. 

8 Valg af bilagskontrollanter og suppleanter 

8.a.   Bilagskontrollant Bente Wendel blev genvalgt med akklamation 

8.b Bilagskontrollant Bent Andersen blev genvalgt med akklamation 

8.c.    Bilagskontrollant suppleant Kaj Johansen blev genvalgt med akklamation 

9 Eventuelt: 

              Bestyrelsen modtager gerne henvendelser fra medlemmer der ønsker at 

              Være med til at præge vores sommer arrangement d.30.06.2012. 

              112 Akuthjælper Vil du være med! 

         Er du fastboende og vil vide mere om 112 akuthjælpere så kontakt 

             Tonny Larsen på tlf. 59 32 77 10 eller via e-mail Tonnylarsen73@gmail.com 

             Efter mødet fik vi også en god snak om vores tv/mob. Antenner som virker 

              Eller  ikke virker. 

             Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer. 

              



 


