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Referat ordinær Generalforsamling den 25/3 2010  
(Referent Tommy Kristensen) 
 
Formand Kim Rasmussen bød velkommen til denne ordinære    
Generalforsamling. 
 
1) Første punkt på dagsordenen, valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Gert Beldring blev valgt. 
 
Gert Beldring indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet! 
(konstaterede at der var 14 parceller repræsenteret ved 16 fremmødte)  
og gav derefter ordet til Kim Rasmussen for formandens beretning.  
 
2 ) Hovedpunkterne i Kim’s orientering: 
Ikke sket så meget i året bortset fra sne og mast! 
Vi blev ved sidste generalforsamling enige om at vi skulle klage over masten, det har vi 
gjort. 
Hvis nogen vil holde sommerfest skal bestyrelsen nok spytte lidt i bøtten 
Snerydning i år i faste rammer ved hjælp af Nordkysten. 
Vi deltog i orienteringsmøde med kommunen, men det var ligesom lagt i faste rammer, de 
ville ikke rigtigt noget, men der kom det ud af mødet at der blev 10 dage ekstra til at klage 
i. Formanden har sendt brev til kommunen med en klage på foreningens vegne.  
Kommunen arbejder med en alternativ løsning. 
Efter mødet med kommunen var der lagt referat på nettet, men det fremgik ikke rigtigt 
noget om den utilfredshed der blev givet udtryk, for stod overhovedet ikke nævnt. 
Herefter var der lidt debat omkring masten: 
Ikke alle havde fået brev omkring klagemulighed. 
Lau i no. 45 har bedt om aktindsigt hos kommunen, De nye beboere købt no. 43 over 
sommeren, har intet fået oplyst om masten (advokaten spørger jo om der er verserende 
sager, men får intet oplyst. 
Kommunen stiller grunden til rådighed for TDC uden lejedokument der findes ikke noget 
dokument. 
Når eller hvis der skal gives byggetilladelse skal der være nabohøring, så det er med at 
protestere. 
Der blev rejst spørgsmål om man fra kommunens side kan sætte en mast og forringe folks 
ejendom, Kim refererede til at der har været tilkendt erstatning jfr. Domme. 
Det er kun no 43 og 45 der har direkte klagemulighed men foreningen skal nok bakke op. 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
3) Kasserer Karsten Olsen gennemgik det udsendte reviderede regnskab for 2009 
Indtægter kr. 76.875,- Ordinært kontingent kr. 41.000,- Ekstraordinært kontingent kr. 
35.875,- (vejbelysning) 
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Hovedformål at holde vejene ved lige, de senere år har vi ikke rigtigt brugt noget. 
Aktiver kr. 166.638,- 
Vejfond kr. 220.000,- 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
4) Kasserer Karsten Olsen forelagde budget for fastlæggelse af kontingent 2010 uændret 
kr. 1.000,- i kontingent og kr. 875,- i ekstraordinært kontingent til vejbelysning, i alt kr. 
1.875,-  
 
I øvrigt henvises til vores hjemmeside! 
 
Debat omkring ukrudtsbrænding, stemningen var at det ikke havde den store effekt, vi blev 
enige om at vi laver et punkt til næste generalforsamling. 
I øvrigt henvises til vores hjemmeside! 

 
Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

 
5) Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
6) Valg af formand, Kim genopstiller, Kim Rasmussen i no. 26 enstemmigt genvalgt. 
 
7) Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer, Gert  genopstiller, Gert Zichau Beldring i no. 25 er 
enstemmigt genvalgt. 
 
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. 
 
9) Valg af revisor, Benny genopstiller, Benny Pedersen i no. 29 er enstemmigt genvalgt . 
 
10) Valg af revisorsuppleant, Anette genopstiller, Annette Jennum i no. 29 er enstemmigt 
genvalgt . 
 
Bestyrelsen ser herefter således ud: 
Formand Kim Rasmussen 
Kasserer Karsten Olsen 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Jens Birkekær Hansen, Gert Zichau Beldring & Tommy Kristensen 
 
11) Under eventuelt. 
 
Efter lidt snak om løst og fast var der ikke flere der ønskede ordet, hvorefter Gert takkede 
for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen 
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Beboerliste med afkrydsning af fremmødte stemmeberettigede vedlægges! 
 
 
 
Gilleleje den 25/3 2010    
 
 


