
Grundejerforeningen Følle Toften 

Referat fra generalforsamling lørdag d. 30. maj. 2015 

Dagsorden: 

1: Valg af dirigent 

2: Bestyrelsens beretning 

3: Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

4: Forslag fra bestyrelsen      

5: Forslag fra medlemmerne 

 1: Birthe Thomsen Følfodvej 24, forslår at referat fra alle møder 

  ( generalforsamling – vejudvalg – bestyrelse ) skal være udsendt til  

 medlemmerne på mail/brev og hjemmeside, senest 8 dage efter mødets afholdelse. 

6: Valg til bestyrelsen 

7: Valg af suppleanter 

8: Valg af revisor:    Niels-Jørgen Bärtel ønsker genvalg 

9: Eventuelt 

Bilag til indkaldelsen: regnskab for 2014 

 

1: Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og da der ikke var andre forslag fra salen, forslog han Lars Rosenauer,  

som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovlig varsel 

og derfor beslutnings dygtig, dog ankede flere over at de ikke havde fået indkaldelsen på mail. 

Herefter gav han ordet til formanden. 

 

 

 



2: Bestyrelsens beretning 

Arbejdet med vejene er afsluttet og vi i bestyrelsen syntes, at resultatet er blevet meget 

tilfredsstillende. Men som altid med den slags arbejde, er der nogle som trækker det store læs. 

Formanden i vejudvalget Sven Aage Jensen, kassere Henning Hald og sekretær Erwind Berngruber, 

har da også valgt at sige stop, Svend Aage Jensen og Henning Hald fortsætter som menige 

medlemmer. Årsmødet i vejudvalget blev udsat med henblik på, at alle foreninger havde mulighed 

for, at finde egnede kandidater til de 3 poster. 

Mødet genoptages medio juni når alle foreninger har haft generalforsamling. 

Der er således en ledig post i vejudvalget. 

Udover formandsposten skal kasserer og sekretær posten også besættes. 

Og vi skal have en lokal ”vejformand”. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle, ikke mindst bestyrelsen. 

Svend anbefaler Kurt Fodgaard som ny formand i Følletoften. 

På bestyrelsens vegne  

Svend 

Kommentarer til formandens beretning er, at vi skal finde én der kan tilse vores veje og brønde, 

gerne en med kendskab til dette og som bor fast i Følletoften, og som kan sikre en god standard  

af veje om, hvornår de skal høvles og hvornår der skal ske rensning af brønde, Poul og Gert lovede 

at tage tjansen 1 år frem. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt 

3: Regnskab 

Kassereren fremlagde regnskabet.  Som blev godkendt 

Kassereren orienterede om regnskabet i vejudvalget som ikke er godkendt endnu og kritik heraf. 

Opfordring til mere åbenhed fra vejudvalget til de foreninger der er med, orientering generelt og 

om regnskabet. Det ser ud til at man skal ud over kaffe kassen og få mere klare linjer. 

4: Ingen forslag 

 



5: Forslag fra medlemmerne 

Det blev vedtaget at referat fra generalforsamlingen bliver lagt ud på hjemmesiden ” 

foellestrand.dk” senest 14 dage efter. Referat fra bestyrelsesmøder, kun oplysninger af karakter 

der har interesse for medlemmerne. 

6: Valg til bestyrelsen 

Kurt Fodgaard, blev valgt som formand 

Henrik Sørensen, blev valgt til bestyrelsen for 1 år 

Anette Havmøller Bärtel, blev valgt til bestyrelsen for 2 år 

7: Valg af suppleanter 

Lars Rosenauer, blev valgt som suppleant for 2 år 

Doris Byrie,l blev valgt som suppleant for 1 år 

8: Valg af revisor 

Niels Jørgen Bärtel, blev valgt 

9: Eventuelt 

Der blev diskuteret om det var en god ide, at få lavet noget velkomst materiale til nu værende 

ejere, men specielt nye beboere på Følletoften, det syntes alle var en god ide. 

Forslag til vedtægts ændringer, at bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Doris ankede over indkaldelsen til generalforsamlingen og med rette, bestyrelsen vil sætte sig for 

at få indsamlet og revideret alle mail adr. 

Bestyrelsen opfordrer alle til at lægge deres mail ind på Foellestrand.dk så vi kan trække dem der 

fra. 

Det blev diskuteret, om vi skulle have en ordstyrer udefra til næste generalforsamling ??? 

Vedr. sti for enden af Ranunkelvej 1 til 11, Irene havde haft fat i Syddjurs kommune om mulig 

anlæggelse af den fælles sti igen, det følger bestyrelsen op på. 

Vand på vendepladsen Valmuevej 27-37, er det er et fælles problem? Vi kunne konstatere at vand 

løber nedad og at beboerne bor der. 



Kurt Fodgaard afsluttede med, at takke for de holdninger og meninger der blev fremført og vi vil 

forsøge at leve op til vort ansvar.  Tak til Svend for det arbejde i bestyrelsen og opgaver du har 

påtaget dig. 

 

Næste års generalforsamling, sidste lørdag i maj, d 28/5 – 2016 

 

Henrik Sørensen  sekretær 

Grundejerforeningen Følle Toften, mail foelletoften@gmail.com 
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