Anders Bertram - Privat
Fra:
Sendt:
Til:

Emne:
Vedhæftede filer:

Anders Bertram - Privat <abertram@mail.dk>
11. april 2019 22:12
'Hofstedt Jepsen'; 'Tina Kæseler'; 'Rasmus Petersen'; 'Cecilie Petersen'; 'Camilla Rasmussen';
'mortel112@hotmail.com'; 'Jens Christian'; 'Lise Monberg'; 'Mikkel Olesen'; 'kirstine84
@hotmail.com'; 'Karina Breum Castrup'; 'Martin Castrup Jørgensen'; 'Helle Hove Vidriksen'
Referat Generalforsamling 2019 i ejerlavet for delområde M1
Kildebjerg Skovvej, principskitse.pdf; 180514-Generalforsamling_2018.docx; Generalforsamling i
M1 2019.pdf

Kære alle
Her følger referat af aftenens generalforsamling anno 2019:












Følgende er mødt frem: Martin ‐ nr. 72, Lise ‐ nr. 76, Morten ‐ nr. 78, Tina+Anders ‐ nr. 82,
Annemette+Henrik ‐ nr. 84 og Helle+Søren ‐ nr. 86.
Tina har lavet æblekage med flødeskum.
Anders blev valgt som dirigent og referant. Generalforsamling er rettidig indkaldt, lovlig og
beslutningsdygtig.
Anders aflagde formandsberetning, som blev godkendt. Beretning er vedhæftet sammen med bilag fra den
store grundejerforening. Bilag er referat fra generalforsamling 2018 og principskitse over opstregning på
cykelsti.
Søren gjorde opmærksom på, at Jens Mastrup ikke har overholdt aftalen omkring lukning af samlinger i
asfalten. Vores "hajtænder" er også løse. Store stykker kan pilles op med fingrene. Søren følger op ift. Jens
Mastrup.
Henrik gennemgik regnskab og budget. Regnskab viser overskud på ca. 3.000 kr. og en formue på ca. 31.000.
Regnskab og budget blev godkendt. Hvis bidraget til den store grundejerforening sættes ned, så tager vi
efterfølgende en beslutning omkring vores eget bidrag.
Til bestyrelsen blev Anders genvalgt som formand iht. vores rotationsprincip. Martin overtager næste år.
Henrik blev genvalgt som kasserer og Søren+Martin blev menige medlemmer med Morten som suppleant.
Festudvalget kom til at bestå af Søren, Martin og Morten. Det blev besluttet, at vi vil lave et bord til
beachfesten i hallen i Ry d. 1. november. Festudvalget sørger for tilmelding og alt praktisk inkl. forfest +
BUSTUR.
Under Eventuelt foreslog Martin, at vi fremadrettet gør generalforsamlingen lidt mere festlig med
efterfølgende mad og VIN. Der var bred tilslutning, så næste år lægges generalforsamlingen på en
fredag/lørdag. Som formand står Anders for at finde dato vha. en Doodle.
Formanden takkede for god ro og orden, hvorefter ordet blev givet frit til løst snak og løgnhistorier.

Er der kommentarer til referatet, så skriv endelig tilbage.
Tak for i aften og god påske til alle.
Kh. Anders
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<helle@vidriksen.dk>
Emne: Generalforsamling i ejerlavet for delområde M1
Kære M1'ere
Ja, så er det den tid på året igen.
Der afholdes generalforsamling i ejerlav M1 torsdag d. 11. april kl 19.30.
Vi mødes i nr. 82 og dagsorden er i henhold til vedtægterne.
Meld gerne tilbage, hvor mange I kommer, så Tina kan bage en kage i passende størrelse.
Mvh. Anders
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