
 

 

 

Referat af generalforsamling 

Tirsdag den 17.03.15 kl 18.00 

I Dalby Præstegård Gl. Tved 23 A. 

Der var fint fremmøde til årets generalforsamling, 43 medlemmer af grundejerforeningen var mødt 
op, og 29 husstande var således repræsenterede. 

Bestyrelsen var repræsenteret ved: 

Lise Neergaard  

Steen Kaiser 

Claus Bo Petersen 

Birthe Pedersen 

 

1. Valg af dirigent 
Jens Holck blev valgt, og han indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt 
varslet og indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden 
Beretning godkendt. 

Ekstra punkt: Valg af stemmetællere og kontrol af fuldmagter: Elin Sundgård, Kirsten Lind 

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

4. Indkomne forslag:  
Der var indkommet et forslag med flg. ordlyd: 
 ”Det er en opgave for grundejerforeningen at tilbyde snerydning og saltning af fortov, for 

de medlemmer der ønsker det.”   
Bestyrelsen havde forud for generalforsamlingen rundsendt en skrivelse med information og 
kommentarer til det indkomne forslag til samtlige medlemmer af Rebæk Grundejerforening. 
Forslagsstilleren, Helge Møllerhøj, leverede på generalforsamlingen et indlæg, hvori han 
redegjorde for baggrunden for det indsendte forslag samt hans argumenter for at stemme ja 
til forslaget.  
Da han inddrog modargumenter mod bestyrelsens skrivelse i sin redegørelse, bad 
ordstyreren ham om at stoppe, da alle fremmødte havde kendskab til indholdet i bestyrelsens 
udsendte informationer på forhånd, - og da afstemningen alene skulle give udtryk for 
medlemmernes stillingtagen for eller imod det stillede forslag.  
Opregning af problemstillinger, udfordringer mv. i tilknytning til en eventuel vedtagelse af 
forslaget var ikke relevant på denne generalforsamling. 
Forslagsstilleren protesterede mod at blive stoppet.  
 
Dirigenten bad endnu engang om, at man udelukkende forholdt sig til afstemningstemaet: 



 

 

”Det er en opgave for grundejerforeningen at tilbyde snerydning og saltning af fortov, for 

de medlemmer der ønsker det.”   
 
Efter en kort debat i forsamlingen om procedure gik man over til afstemning, som foregik 
ved håndsoprækning. 
 
Afstemning:  
For forslaget: 25 + 20 stemmer fra medbragte fuldmagter = 45 stemmer  
Imod forslaget: 27 stemmer. 
Forslaget blev dermed vedtaget.  
Dirigenten bemærkede, at det nu er op til bestyrelsen, evt. i samråd med folk uden for 
bestyrelsen, at fremkomme med forslag, der følger op på beslutningen.  
 

5. Fastlæggelse af kontingent 
Kontingentet blev fastholdt og opkræves fortsat af Trefor. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
Dorthe Hartung og Steen Kaiser blev valgt  

7. Valg af suppleant.  
Tage Hansen blev valgt  

8. Valg af revisorer.  
Bente Fossø ønskede ikke at stille op.  
Kirsten Lind og Bo Michaelsen blev valgt   

9. Valg af revisorsuppleant.  
Henry Pedersen blev valgt  

10. Eventuelt 

Der blev udtrykt ønske om genetablering af bump på Stranden. 

Helge ønskede ikke at fortsætte med at passe stier i området. 

 

Generalforsamlingen blev igen i år afsluttet med hyggeligt samvær og spisning af Steens Gule 
Ærter med diverse tilbehør, som igen i år fik megen ros med på vejen. 

 

Ref. Birthe Pedersen 

 
NOTE FRA BESTYRELSEN: Det kan oplyses, at Torben Fossø har trukket sig fra bestyrelsen. 

Suppleant Lars Mernild, valgt sidste år, indtræder i Torbens sted.  
 


