Referat af generalforsamling
Grundejerforeningen af 1976
Torsdag, den 27. februar 2020
Referant: Helle Birgitte Sørensen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aﬂæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor
4. ReIdigt indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsæLelse af konMngent
6. Oplæg om persondatabeskyLelsesloven
7. Valg af kasserer og 1 bestyrelsesmedlem
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor og suppleant
10.Eventuelt
1. Valg af dirigent
Formand Rasmus Jonasson bød velkommen og foreslog Erik Aagaard som
dirigent, og Erik Aagaard blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
reIdigt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Formand Rasmus Jonasson fremlagde bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Renovering af legeplads
Grundejerforeningen har indgået et samarbejde med Karsten Møller om
sikkerhedsmæssig gennemgang af legepladsen. Den sikkerhedsmæssige
gennemgang i 2019 aﬀødte en mindre renovering af legepladsen. Renoveringen
omfaLede nye stolper på klatrestaMv, ny klatrevæg med klatresten, 2 nye vipper, 2
nye dækgynger med slanger og kæder samt fræsning af faldunderlag.
Græsslåning
Græsslåningen for 2019 har ikke været MlfredssMllende og ikke levet op Ml
forventningerne. Grundejerforeningen har derfor indhentet to Mlbud fra to
leverandører, og grundejerforeningen har nu indgået en aXale for 2020 med den
lavestbydende leverandør.
Arbejdsdag
Det blev annonceret på generalforsamlingen, at der aZoldes en arbejdsdag
lørdag, den 16. maj 2020. Nærmere informaMon vil blive sendt pr. mail.
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Status på 9lmeldte mailadresser
Det blev oplyst, at antallet af grundejere, som ikke har Mlmeldt deres mailadresse,
er under 20, hvilket må antages at være et acceptabelt niveau.
Ideer 9l Grundejerforeningen
Det blev opfordret Ml at sende en mail Ml bestyrelsen, hvis man havde ideer eller
ønsker Ml eksempelvis det grønne område eller andet.
Bestyrelsens beretning blev hereXer godkendt.
3. Aﬂæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor
Kasserer Helle Sørensen fremlagde regnskab for 2019. Regnskab kan ses på
grundejerforeningens hjemmeside.
Regnskabet blev hereXer godkendt.
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen kunne meddele, at der var indkommet nedenstående forslag Ml
generalforsamling:
• Forslag om nedsæLelse af årligt konMngent fra kr. 700 Ml kr. 500.
Dirigenten foreslog, at forslaget blev behandlet under punkt 5 ”Fremlæggelse af
budget og fastsæLelse af konMngent”
5. Fremlæggelse af budget og fastsæGelse af konHngent
På bestyrelsens vegne fremlagde formand Rasmus Jonasson budget for 2020 samt
forslag om uændret konMngent kr. 700 årligt.
I forlængelse af det indkomne forslag om nedsæLelse af årligt konMngent, jf.
punkt 4, blev der aZoldt skriXlig afstemning vedrørende årligt konMngent
lydende på kr. 700, kr. 600 og kr. 500 årligt. Resultatet af afstemningen blev
følgende:
kr. 700 14 stemmer
kr. 600 1 stemme
kr. 500 2 stemmer
1 blank
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BudgeLet blev eXerfølgende godkendt.
Forslag om uændret konMngent kr. 700 årligt blev vedtaget eXer skriXlig
afstemning.
6. Oplæg om persondatabeskyGelsesloven
Kasserer Helle Sørensen fremlagde hovedtrækkene fra udkastet Ml ”Retningslinjer
for håndtering af Personoplysninger”
Oplægget blev vedtaget, og retningslinjerne vil blive oﬀentligt Mlgængelig på
grundejerforeningens hjemmeside.
7. Valg af 1 kasserer og 1 bestyrelsesmedlem
Helle Sørensen blev genvalgt som kasserer.
Jørgen Hjorth ønskede ikke genvalg, så Hans Jørgen Nør blev nyvalgt Ml
bestyrelsen.
8. Valg af 2 suppleanter
Hanne Carlslund blev genvalgt og Johnny Sørensen blev nyvalgt som suppleanter
9. Valg af revisor og suppleant
Benny Rinfeldt blev genvalgt som revisor.
Hans Thorup blev genvalgt som revisorsuppleant.
10.Eventuelt
Intet.
Dirigenten erklærede hereXer generalforsamlingen for afsluLet og takkede for god
ro og orden.

