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REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN DEN 28. MAJ 2022 

 

DAGSORDEN 

 

1.  Valg af dirigent. 

2.  Bestyrelsens beretning for forløbne år. 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4.  Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. 

      Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2023 nedsættes til 100 kr. pga. jubilæum. 

5.  Forslag fra medlemmerne. 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

      På valg: Kasserer: Svend Aage Hansen - modtager genvalg 

                       Bestyrelsesmedlem: Gert Jensen - modtager genvalg 

                        Bestyrelsesmedlem: Ole Rasmussen - modtager ikke                                      

genvalg 

  7.    Suppl.: Vibeke på valg 

   8.   Valg af revisor: Yonna Payne på valg - modtager genvalg. 

    9.   Eventuelt. 
 

Ad 1 Valg af dirigent. 

Christoffer Buch-Lassen blev valgt. 

 

Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Formanden Kurt Fodgaard bød velkommen til vor ordinære generalforsamling, og det er dejlig, at vi 

igen kan mødes sidst i maj, som er den dato, ifølge vore vedtægter, vi skal afholde 

generalforsamling, 

Vi har lagt Coronaen bag os og lad os håbe den er væk for evigt. I løbet af året har vi afholdt 4 

bestyrelsesmøder og har behandlet følgende punkt fra vores generalforsamling sidste år, nemlig  

punktet EVT, da der var et forslag om, at dette punkt skulle ligge sidst i dagsordenen. Der var 

derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor der var en meget ringe tilslutning, der kom 

1 medlem udover bestyrelsen, og afstemningen viste, at der var flertal for forslaget,  derfor er der 

lavet nye vedtægter. 

Svend Aage og Kurt deltog i den ordinære generalforsamling i vejfonden, og de afviste 

et forslag sammen med flere Grundejerforeninger, hvor vejfondens bestyrelse 

foreslog, at nedlægge vejfonden, som vi kender og det skulle så være op til 

hver enkelt forening selv at vedligeholde vejene. Forslaget blev forkastet, 

og derfor forsætter vejfonden, som vi kender den,  dog med en enkelt undtagelse, at hvis der 

er problemer med vejene skal der rettes henvendelse til formændene i de 

respektive grundejerforeninger. 

Egenkapitalen i vejfonden er ret stor (robust som Mette siger), derfor blev det vedtaget 

at bidraget til vejfonden reducere kraftigt, så vi som forening skal betale kr. 

60,00 i stedet for nu 150,00 pr parcel, dette gælder fra 2023. 

Til slut skal der nævnes, at det er Jubilæms år - 50 år siden at der blev tinglyst 

yderligere udstykninger til etablering af sommerhuse ved Følle Strand, og det synes vi i bestyrelsen  
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skal fejres med en Jubilæums fest, som skal afholdes 

DEN 24. SEPTEMBER I RODSKOV FORSAMLINGSHUS.  

Der vil blive stillet en bus til rådighed, som vil afhente os og bringe os trygt af sted og hjem igen. 

Program vil blive udsendt senere. 

På grund af jubilæumsåret, har vi i bestyrelsen foreslået at kontingentet for året 2023 nedsættes til 

kr. 100,00 

Tak for ordet og god sommer til alle. 

Ad 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Kasserer Svend Aage Hansen fremlagde regnskab og budget, som begge blev godkendt. 

Ad 4 Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. 

      Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2023 nedsættes til 100 kr. pga. af jubilæum. 

Forslaget kom til afstemning, der var flertal for at nedsætte kontingentet for året 2023, og KUN for 

dette år. 

Ad 5 Forslag fra medlemmerne. 

Der var indkommet 2 forslag, men da de ikke var rettidigt indsendt, bliver de først taget med til 

næste generalforsamling. 

Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

      På valg:  Kasserer: Svend Aage Hansen - modtager genvalg 

                       Bestyrelsesmedlem: Gert Jensen - modtager genvalg 

                        Bestyrelsesmedlem: Ole Rasmussen - modtager ikke  

Svend Aage Hansen blev genvalgt som kasserer. 

Bestyrelsesmedlem Gert Jensen blev genvalgt 

Vibeke Bach blev valgt ind i stedet for Ole Rasmussen, som ikke modtog genvalg. 

Ad 7 Suppl.: Vibeke på valg 
Ole Nørlev blev valgt. 

Ad 8 Valg af revisor: Yonna Payne på valg - modtager genvalg. 

Yonna Payne blev genvalgt. 

Ad 9 EVT 

Der blev efter formandens beretning spurgt til, om der var sket noget i forhold til vejene, som der 

blev talt om på sidste generalforsamling. 

Forsøget med at få en ny vejmand til at ordne vore veje, virkede ikke efter hensigten. 

Irene foreslår fliser på Røllikevej fra, hvor fliserne slutter og op til Følfodvej i samarbejde med 

Teknisk Forvaltning. 
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Der var ønsker om chikaner på Valmuevej, eller sætte skilte op omkring trafik/hurtig kørsel!! Der 

skal spørges ved Teknisk Forvaltning. 

Vær opmærksom på at Ugelbølle Vandværk ikke kan trække vandregningen over PBS. 

Hvis I har træer I gerne vil have fældet, men ikke lige magter det, kan I kontakte 

træfældningsudvalget v/ Jan Birk, Ranunkelvej 10, 22 74 50 88. 

 

 

 

 

 

 

 


