Referat fra ordinær generalforsamling afholdt tirsdag
den 24. marts 2015 i Grundejerforeningen Strandgården,
Karlslunde Strand.
Dagsorden ifølge indkaldelse af 1. marts 2015.

1. Valg af dirigent.
Til dirigent blev enstemmigt valgt Ejvind Hansen, Granskovvej 20.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig idet den var
indkaldt i rette tid og afholdelsen af generalforsamlingen lå i den periode, hvor den skal afholdes.
Der var i alt 17 parceller repræsenteret, hvoraf 1 ved fuldmagt.
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
Referatet blev godkendt.
3. Beretning fra bestyrelsen
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, der blev enstemmigt godkendt.
Kommentarer under beretningen:
- En grundejer spurgte til en tidsplan for udlægning af muld langs vejkanterne. Formanden
oplyste, at dette vil finde sted inden maj måned.
- Der er foretaget en hastighedsmåling på Jens Nielsens Vej. Optællingsperioden var en uge og
viste at ca. 1.100 biler havde kørt på vejen. 3 biler havde kørt med en hastighed på mere end
50 km.
- Der blev spurgt til, om bestyrelsen har overvejet at få foretage en hastighedsmåling på
Ræveholmsvej, da grundejeren vurderede at der bliver kørt stærkt på denne vej. Bestyrelsen
oplyste, at det har den ikke.
- Kommunen har etableret 2 blå cykelfelter ved overgangene imellem Møllebækstien vejene.
Det er ikke muligt at etablere et cykelfelt på det sidste stykke af cykelstien - hvor den slutter
ved Granskovvej, idet der ikke kan laves et cykelfelt som slutter i en have. Kommunen
overvejer alternative muligheder.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014.
Regnskabet blev fremlagt af kassereren og blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen
uden kommentarer.
5. Forslag fra Bestyrelsen
6. Forslag fra Bestyrelsen blev vedtaget som følger:
Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er uændret kr. 1.500 per andel.
Kassebeholdning er fortsat maksimalt kr. 2.000.
Rykkergebyr uændret: Første rykker gratis. Anden rykker kr. 100 og yderligere rykker kr. 50.
Beløb som kassereren kan hæve uden formandens underskrift uændret kr. 2.000.
7. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer inden for fristen den 1. februar.
8. Godkendelse af budget for 2015
Budgettet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Kasserer, Hans Jørgensen, Ræveholmsvej 55B blev genvalgt
Anders Røjleskov, Solvej 1 blev genvalgt
Allan Frederiksen, Brovej 20 blev genvalgt.
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Jes Anders Hansen, Ræveholmsvej 36 blev genvalgt.
Ellen Jessen, Lopholmen 26 blev genvalgt.
11. Valg af revisorer
Allan Thomsen, Lopholmen 20 blev genvalgt.
Rasmus Edahl, Lopholmen 24 blev genvalgt.
12. Eventuelt
Bestyrelsen opfordrede til, at der i forbindelse med børnearrangementet den 22. august med
hoppeborg afholdes grillkomsammen enten på egen vej eller sammen med andre veje.
Generalforsamlingen hævet.
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