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Referat fra generalforsamlingen 
Mandag 16. maj 2011 kl. 19.00 
 
referent ved generalforsamlingen: Henrik Andersen 
 
 
Pkt. 1 
Valg af dirigent. 
Foreslået og valgt blev Poul Erik Larsen (Jupitervej 49). 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter vedtægterne. 
 
Pkt. 2 
Formandens beretning for 2010. 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
Efter formandens beretning, blev der fra en beboer spurgt til mulighederne for at ændre i 
lokalplanen og om det var noget bestyrelsen ville arbejde med hvis der kom et forslag ”på bordet”. 
Bestyrelsens skal varetage beboernes ønsker og kommer der forslag på en generalforsamling, skal 
bestyrelsen naturligvis arbejde videre med forslaget, hvis dette bliver godkendt på en 
generalforsamling.  
 
Pkt. 3 
Aflæggelse af regnskab for 2010 og budget for 2011. 
Regnskab og budget blev godkendt. 
Det er af revisionen foreslået kassereren, at der oprettes et antal underkonti under kontoen 
”Vedligeholdelse af Vejanlægget”. (fx rabatter, græs- anlæg, regnvandsbrønde, asfaltarbejder og 
snerydning.)  Revisionen har endvidere gjort opmærksom på, at udgifterne til snerydning 
regnskabsmæssigt bør være opdelt i overensstemmelse med regnskabsåret.    
 
Pkt. 4 
Indkomne forslag: 
Ingen. 
 
Pkt. 5 
Kontingent for 2012. 
Uændret kontingent på 1600 kr. pr. medlem blev vedtaget. 
 
Pkt. 6 
Godtgørelses til bestyrelsesmedlemmerne 2012. 
Uændret godtgørelse på 800 kr. pr. bestyrelsesmedlem blev vedtaget. 
 
Pkt. 7 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Henrik Andersen, og Jan Anthonsen blev genvalgt. 
 
Pkt. 8 
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Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
Katrine Tingleff blev genvalgt. 
Ingen valg af nye suppleanter til bestyrelsen. 
 
Pkt. 9 
Poul Erik Larsen og Jørgen Waldorf genvalgtes til revisorer. 
Jan Petersen blev genvalgt til revisorsuppleant. 
 
Pkt. 10 
Eventuelt:  
1. Næstformand Henrik Andersen fremviser en billedeserie fra vinteren 2009/2010. 
Disse billeder viser tydeligt fordelene ved vores snerydningsordning.  
2. Snak om tv-signaler og mulighederne i vores område. 
3. Snak om byggeri og sikring af rabatter og veje ved byggeri. 
 
 
 
  
    
 
Ovenstående referat godkendes hermed af generalforsamlings referent, dirigent og bestyrelsen: 
 
 
 
Henrik Andersen  Dato: ______________ 
Saturnvej 12 
referent ved generalforsamlingen Underskrift: _____________________________________ 
 
 
 
Poul-Erik Larsen  Dato: ______________ 
Jupitervej 49 
dirigent ved generalforsamlingen Underskrift: _____________________________________ 
 
 
 
Steen Toft Jørgensen  Dato: ______________ 
Mælkevejen 10 
formand for bestyrelsen   Underskrift: _____________________________________ 
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