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Referat ordinær Generalforsamling den 10/3 2015
(Referent Tommy Kristensen)
Formand Kim Rasmussen bød velkommen til denne ordinære
Generalforsamling.
1) Første punkt på dagsordenen, valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog John d’Andrade der blev valgt.
John indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet!
(konstaterede at der var 12 parceller repræsenteret ved 13 fremmødte)
og gav derefter ordet til Kim Rasmussen for formandens beretning.
2 ) Hovedpunkterne i Kim’s orientering:
Gået som det plejer ikke de store ting, skilte kommer så vi kan undgå biler kører over
hjørnerne.
Kommunen har sendt brev om vedligeholdelse af vandløb, møder op for at høre hvad det
går ud på,
Ingen vejfest der har vi også sparet penge.
Der er ikke rigtigt sket så meget, fremover kun udgift til vejene.
Kommunen ville have vi skulle betale strøm, det har vi ikke hørt mere til, men da vi betalte
for belysningen var det meningen at kommunen skulle betale strømmen.
7 nye handler, så nye medlemmer.
Spørgsmål: Der blev udtrykt utilfredshed med stenene i rabatten ud for no. 15,Kim lovede
at tale med Kjeld Borka i no. 15
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.
3) Kasserer Karsten Olsen var forhindret i at deltage, formand Kim Rasmussen gennemgik
det udsendte reviderede regnskab for 2014
Indtægter kr. 49.200,Der er ikke brugt noget til vejene, ukrudtsbehandling kr. 5.250,- snerydning kr. 4.160,-og
andre små poster i alt udgifter for kr. 12.313,Der er lagt kr.20.000,- i vejfonden der nu er kr. 340.000,Formue kr. 362.944,Der var restancer for kr. 6.000,- fra medlemmer, forklaring følger på hjemmesiden.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
4) Formand Kim Rasmussen gennemgik budget for 2015
Kontingent ændret til kr. 1.250,-.
Budgettet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
- fortsættes-
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5) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6) Valg af Kasserer, Karsten genopstiller, Karsten Olsen i no. 49 enstemmigt genvalgt.
7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Jens genopstiller, Jens Birkekær Hansen i no. 18 er
enstemmigt genvalgt. Tommy genopstiller, Tommy Kristensen i no. 1 er enstemmigt
genvalgt.
8) Valg af 1 suppleant, John d’Andrade i no. 3 genopstiller enstemmigt valgt.
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
Suppleanter:
Ove Jørgen Sonne Nielsen & John d’Andrade
Revisor:
Benny Urban Pedersen
Revisor suppleant:
Anette Jennum
11) Under eventuelt.
Kim fortalte om skiltene, første skilteplan ikke godkendt, dernæst ville Kim forslå stillevej,
men det kunne ikke lade sig gøre iflg. Politiet skulle der oprettes parkeringsbåse mv. kan
ikke lade sig gøre. Men Kim arbejder stadig med sagen.
De der ikke har fibernet, tjek hos TDC, Iflg. Jens Birkekær Hansen havde TDC i november
2014 et tilbud på oprettelse kr. 999,- i oprettelse, må kunne lade sig gøre for alle?
Efter lidt snak om løst og fast var der ikke flere der ønskede ordet, hvorefter John takkede
for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen
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____________________
Dirigent John d’Andrade

______________________________
Formand Kim Rasmussen

____________________
Kasserer Karsten Olsen

___________________________________
Bestyrelsesmedlem Jens Birkekær Hansen

____________________________
Bestyrelsesmedlem Gert Z. Beldring

_______________________________
Bestyrelsesmedlem Tommy Kristensen

Beboerliste med afkrydsning af fremmødte stemmeberettigede vedlægges!

Gilleleje den 10/3 2015

