Grundejerforeningen

SMIDSTRUPHØJ
Formand: Torben Mortensen
Skaus-Ager 38, 3250 Gilleleje
Telefon: 20 52 13 02
19. oktober 2020

TIL FORENINGENS MEDLEMMER

Herved fremsendes referat efter ORDINÆR GENERALFORSAMLING, der blev afholdt:

Søndag den 27. september 2020 kl. 11.00 i Restaurant Fyrkroen
Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje

REFERAT:
1: Valg af dirigent
Formanden bød velkommen. Herefter skulle der vælges en dirigent. Valget faldt på
Leif Petersen (LP) som herefter takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var varslet rettidigt i henhold til foreningens vedtægter.
Indkaldelserne var sendt pr. mail d. 8. september samt omdelt i området samme dag.
Generalforsamlingen blev kendt lovlig og beslutningsdygtig.
2: Formandens beretning
A: Beretningen blev sendt ud sammen med indkaldelsen og på mødet blev den
endvidere gennemgået. Beretningen blev herefter taget til efterretning.
3: Forelæggelse af regnskab til godkendelse
A: Tom Persson gennemgik regnskabet, det ligger ret stabilt.
Regnskabet blev godkendt.
4: Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen
A: Det foreslåede uændrede beløb på kr. 1000,- blev godkendt.
5: Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår
A: Tom gennemgik budgettet og det blev herefter godkendt. Det årlige kontingent
fortsætter med 400,- kr. pr. år.
6: Indkomne forslag
A: Bestyrelsen foreslår at pkt. 6 i ordensreglementet helt sløjfes.
11 stemmer for og 5 stemmer imod.
Dermed udgår de andre punkter.
7: Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
8: Valg af revisor og revisorsuppleant
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På valg er:
Formand:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Torben Mortensen – genvalgt
Dorthe Buhl – genvalgt
Leif Petersen valgt

Ikke på valg:
Kasserer:
Veje og dræn:

Tom Persson,
Jens Jørgensen

På valg er:
Bestyrelsessuppleant:
Revisor:
Revisorsuppleant:

Flemming Palka - genvalgt
Aase Brick - valgt

Bestyrelsen kan konstituere sig anderledes, bortset fra formanden, der er direkte
valgt.
9: Eventuelt
A: I ordensreglementer står at der må holdes 4 voksne hunde, det henstilles til at det
overholdes.
B: I forhold til skral, byggeaffald og gamle biler må man gerne sørge for at rydde op,
så der ikke kommer rotter.
Uden for referat:
Husk foreningens hjemmeside: www.smidstruphoej.dk
Husk ligeledes at give bestyrelsen besked, hvis I får en ny e-mailadresse.
I bestyrelsen:

---------------------------------Torben Mortensen

---------------------------------Tom Persson

---------------------------------Jens Jørgensen

----------------------------------Dorthe Buhl
Referent

Generalforsamlingsreferatet godkendes:
Dato:

-------------------------------------Leif Z. Petersen
Dirigent
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