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Referat ordinær Generalforsamling den 23/3 2006  
(Referent Tommy Kristensen) 
 
 
1) Formand Kim Rasmussen bød velkommen til denne ordinære    
Generalforsamling, der skulle der vælges en dirigent, Formanden påtog sig hvervet som 
dirigent! 
 
Kim indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, (konstaterede 
at der var 10 parceller repræsenteret ved 11 fremmødte) og gav derefter ordet til Kim 
Rasmussen for formandens beretning.  
 
2 ) Hovedpunkterne i Kim’s orientering: 
Meget nemt at være formand i foreningen, der er ikke sket så meget i år 
Nordkysten er startet på rep. Men nåede ikke færdig, resten bliver lavet i starten af 2006. 
Der har ikke været afholdt vejfest i år. 
Kim prøver stadig at få signalservice til at ordne skiltene. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
3) Kasserer Karsten Olsen gennemgik det udsendte reviderede regnskab for 2005 
Indtægter kr. 41.000,- Rep. af veje kr. 0,- Nordkysten blev ikke færdig med reparationerne 
resten bliver lavet i foråret regning kommer i 2006, ukrudtsbehandling 3.656,- der er en 
formue på kr. 184.280,- heraf er kr. 150.000,- henlagt til vejfond.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
4) Kasserer Karsten Olsen gennemgik budgettet for 2006  
Samme kontingent, budgetteres med rep. af vejene, snerydning og skiltene igen, 
fejemaskinen er budgetteret men bruges de ikke går det jo bare ind i driften! 
 
Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
5) Ingen Indkomne forslag. 
 
6) Valg af formand, formanden genopstiller, Kim Rasmussen i no. 26 er enstemmigt 
genvalgt til formand! 
 
7) Valg af 1 bestyrelsesmedlem, Gert genopstiller, Gert Zichau Beldring i no. 25 er 
enstemmigt genvalgt til bestyrelsen! 
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8) Valg af 2 suppleanter, Carsten og Ove genopstiller, Carsten Simonsen i no. 32 og Ove 
Jørgen Sonne Nielsen i no. 12 er enstemmigt genvalgt som suppleanter til bestyrelsen! 
 
9) Valg af revisor, Benny genopstiller, Benny Pedersen i no. 29 er enstemmigt genvalgt 
som revisor! 
 
10) Valg af revisorsuppleant, Anette genopstiller, Annette i no. 29 er enstemmigt genvalgt 
som revisorsuppleant 
 
11) Under eventuelt. 
Martin Bannebjerg rejste problemet med oversigt ved udkørsel fra lige side ved Kaare, Kim 
prøver at snakke med Kaare. 
 
Benny rejste problemet med hastigheden på Græstedvejen mellem Vesterbrogade og 
Kystvejen om der kunne gøres noget, Kim prøver at skrive til Teknisk forvaltning.  
 
Efter en summepause var der ikke flere der ønskede ordet, takkede derefter for god ro og 
orden og afsluttede dermed generalforsamlingen. 
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Beboerliste med afkrydsning af fremmødte stemmeberettigede vedlægges! 
 
 


