Refferat af
o
ordinær generalfo
g
orsamlinng mandaag den 18
8. marts 2013
kl. 19.30
1
i ce
entret påå Kollegie
et Hovmå
ålvej 73.
Dagso
orden:
1..
2..
3..
4..

Valg af dirrigent
Beretningg v/formand Jørgen
J
Dahm
m
Regnskab
Forslag fraa bestyrelsen
n
 Veedtægtsænd
dringer
Indkomnee forslag:
Pt. Ingen

5.. Valg til beestyrelsen
Formand
Kasserer
Sekretær
Revisor
Revisor
Bestyrelseessuppleant
Revisorsuppleant

Jørgen Dahhm – er ikke på valg
Erik Holst – er ikke på valg
Stine B. Jeepsen – er påå valg – modttager genval g
Martin Noordentoft Rassmussen – er på valg
Niels Birkhhøj – er på vaalg
Majken Thhanning – er på valg
Katja Bløn dal – er på ikkke på valg

6.. Eventuelt
Ad. 1:

alg af dirigen
nt
Va
Jørggen Dahm sp
purgte om Gunnar havdee lyst til at væ
ære dirigent – enstemmiggt vedtaget 
Gun
nnar takkedee for valget og
o konstaterrede at dagso
ordnen var udsendt til tidden – dvs. mindst
m
14
dagge før generaalforsamlinge
en. Der var ttil generalforrsamlingen mødt
m
repræseentanter forr 13
parrceller op.

Ad. 2::

Berretning v/forrmand Jørge
en Dahm
Jørggen bød velkkommen og hans
h
beretniing er vedhæ
æftet som bilag 1.

Ad. 3::

Reg
gnskab
Erikk orienteredee om regnskabet. Der bleev spurgt til 0,‐ udgift til fastelavn forr 2012 og de
er blev
svaret, at der ejj forelå regnskab for fasttelavn 2012, men dette vil
v fremgå af regnskabet til
t næste
gen
neralforsamling.
Derr blev spurgtt indtil udgiftter mht. gebyyrer til banke
en for indsæ
ættelse af konntingent som
m i dag
bettales 2 gangee årligt. Der blev
b snakket om at udgiften kan sparres ved at deer i stedet be
etales
kon
ntingent 1 gaang årligt. Be
estyrelsen to g dette forslag til sig.
Derr blev spurgtt til om farven ”grøn” på budgettet kaan blive ænd
dret til en lyssere farve (de
et kan være
svæ
ært at læse teeksten på bu
udgettet pga . farven) Erikk vil gøre farvven lysere.
Dett fremlagte regnskab
r
og budget blev enstemmigtt godkendt .


Ad 4.::

Forrslag fra besttyrelsen:
 Æ
Ændringsforsslag til vedtæ
ægter:
Jørgeen forklaredee at ændringe
erne som er gjort er ænd
dring af gram
mmatik fejl ogg ændring aff tekst til
nyt sprog.
Gunn
ner konstaterrede at ændringerne kræ
æver at 2/3 dele
d af parcellerne er møødt op, hvilke
et der IKKE
var. Dette betød
d at forslagett IKKE kunnee komme til behandling,
b
hvorfor besttyrelsen besluttede, at
der bliver indkaldt til ekstra ordinær genneralforsamling – ny dato
o udsendes ssnarest.

Ad. 5::

Vallg til bestyreelsen
Forrmand
Kassserer
Sekkretær
Revvisor
Revvisor
Besstyrelsessuppleant
Revvisorsuppleaant

Ad. 6::

Jørgen Dahhm – er ikke på valg
Erik Holst – er ikke på valg
Stine B. Jeepsen – blev genvalgt 
Katja Blønndal – er ikkee på valg
Niels Birkhhøj – blev ge
envalgt 
Majken Thhanning blevv genvalgt 
Martin N. Rasmussen – blev valgt 

Eveentuelt
Erikk opfordredee til at grundejerne kiggeer på vores hjjemmeside www.gf‐kalve
w
ebod.dk skriiv gerne en
mail så Erik har jeres mail adresser.
Vorres hjemmesside er ALTID
D opdateret m
med sidst nyyt, affaldsafhentnings dattoer og mangge andre
spæ
ændende tingg.
Tom
m fra Kongelundsvej 158 spurgte til eevt. sommerarrangement 2013. Det bblev aftalt att der
ned
dsættes nyt udvalg
u
og he
er meldt Tom
m sig, Martin N. Rasmusse
en og Stine BB. Jepsen.
Den
n ordinære generalforsa
g
mling sluttedde kl. 20.00 og
o Jørgen takkede for good ro og traditionen tro
blevv der budt på smørrebrø
ød og lidt våddt til ganen 

Beestyrelsen ønskker jer alle
a en riigtig godd påske

