
 

 

Referat af ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 13.marts 2018 kl. 18.30 

I Dalby Præstegård Gl. Tved 23 A. 
  

Bestyrelsen var repræsenteret med: 

Steen Kaiser, Lars Mernild, Claus Bo Petersen, Berit Wolmar og Fie Starkner 

1. Valg af dirigent 

Niels C Pedersen blev helt uventet valgt og kunne stadfæste at generalforsamlingen var varslet og 

indkaldt lovligt. 

 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden  

Beretningen blev godkendt. Oplyst blev at haveaffaldsafhentning er bestilt til d. 2. maj, og at 

Flextrafik regler og bestilling kan foregå via Sydtrafiks hjemmeside, nu hvor linje 2 ikke længere 

servicerer Gl. Tved og stoppestedet ved lyskrydset.  

 

3. Det reviderede regnskab og budget for indeværende år forelægges til godkendelse.  

Regnskabet blev godkendt. Budgettet blev godkendt. Kontingent bliver fremadrettet opkrævet 

årligt, der kan betales ved bankoverførsel eller mobilepay, yderligere information bliver sendt ud. 

Spørgsmål omkring antal medlemmer, det er stadig alle beboede huse minus 3.  

 

4. Indkomne forslag  

Der er indkommet to forslag, hvoraf den ene er en opfordring;  

a. Forskønnelse er en mulighed via bypuljen. Idéer er velkomne. Bestyrelse opfordrer alle der 

har idéer til at fremkomme med disse, så vil bestyrelsen se om vi kan gå videre med dem og 

få del af puljen. 

b. Vedtægtsændring i §7, da Tre-for har opsagt vores samarbejde, og derfor blev det foreslået 

at ”og opkræves af Tre-for” udgår af paragraffen. Forslaget blev vedtaget. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent  

Kontingentet er fortsat 375 kr. som opkræves årligt, nu via grundejerforeningen selv. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  



 

 

Nyt medlem blev Gert Rosendahl – mail; gr@lokalbolig.dk, 61309403, Stranden 22 

 

7. Valg af suppleant  

Begge genvalgt 

Joan Bjerre (1 år) genvalgt 

 

8. Valg af revisorer  

Genvalg af Bo Michaelsen 

Nyvalgt Henry Pedersen – mail; henry@kananga.dk, 51513933, Søbakken 8 

 

9. Valg af revisorsuppleant  

Bente Fossø – mail; bente.fossoe@gmail.com, 28496574, Søbakken 4 

 

10. Eventuelt 

Der blev stillet spørgsmål til den fremtidige opkrævning. Det blev foreslået at kræve op via 

vandværket, men det koster også et gebyr. Der blev ytret bekymring om hvorvidt medlemmerne 

ville betale når vi overgår til at opkræve selv, bestyrelsen formoder ikke at dette bliver et problem, 

men skulle det vise sig at blive tilfældet, så må vi overveje hvordan vi håndterer skyldnere og 

problemet generelt. 

   

Valgstativet blev ikke taget ned efter valg, på sivgrunden. Steen kontakter vedkommende hvis 

plakat hang der og beder dem om at rydde op efter sig.  

   

Efter en positiv og effektiv generalforsamling, der var færdig på rekordtid, blev der indtaget gule ærter og 

pizza. Til Steens store overraskelse blev de gule ærter hurtigt spist op, og dermed kom flere over på 

pizzaholdet. Steen lovede flere gule ærter til næste år.  

Bestyrelsen takker for god ro og orden.  

  

  


