
 
Referat generalforsamling 27.april 2017 

Dåstruplund Grundejerforening 
 

1.    Valg af dirigent 
 
ad.1    Vagn Sejberg  blev forslået og modtog valget. 
           Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt i.h.t vedtægterne. 
           Dirigenten havde en bemærkning om at der i dagsordens punkt 6. Valg af formand, tillige skulle have stået at 
           Morten Boesen var på valg, og derfor skulle slettes i dagsordens punkt 7. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 
            
2.   Formandens beretning 

 
 ad.2   Vedlægges separat 
  
 3.        Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 
ad.3   Kassereren fremlagde regnskabet. Punktet hensættelser blev belyst.  
        . Regnskabet blev godkendt.                     
 
 4.      Forslag  fra 
 
          a. Bestyrelsen  
  
ad. a .Ingen forslag fra bestyrelsen  
 
          b. medlemmer 
 
ad. b  Ingen forslag fra medlemmerne           
          

     5.      Fastsættelse af kontingent. 
 
        ad .5  Kontingentet fortsætter uændret. Finn Rasmussen Hannavej 4 havde en bemærkning om, at grundejerforeningen  
                  Stendyssen var i gang med en sag med kommunen om hvem der har ansvaret for kloakkerne. Såfremt der skal  
                  advokatbistand på kan det nemt komme til at koste 250.000 – 500.000. Bestyrelsen undersøger med Stendyssen og får  
                  belyst sagen, så vi ved næste generalforsamling ved mere om en evt. udgift til advokatbistand, og herefter kan tage stilling  
                  til, om der evt. næste år skal fortages ekstra indbetaling til grundejerforeningskontingent.  
 
        6.       Valg af formand 
 
        Ad.6   Morten Boesen var på valg og blev genvalgt. 
 
        7..       Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 
ad.7    Søren Pedersen var på valg men ønskede ikke genvalg. I stedet blev Nikolaj Houg Margrethevej 4 valgt. Kim Lindhardt var  
           på valg og modtog genvalg. 
 
8.        Valg af suppleanter 
 
ad . 8  Vagn Sejberg var på valg og modtog genvalg.. 
 
9.       Valg af bilagskontollør 
 
ad.9   Finn Rasmussen var på valg, men ønskede ikke genvalg. I stedet trådte Mogens Andersen, Elisevej 1 ind som 1. første 
          bilagskontrollant. Helle Alsted, Elisevej 4 var ikke til stede, men havde givet skriftligt tilsagn om, at ville stille op som  
          2.bilagskontrollør og blev valgt for 1 år. 
 

    10.     Eventuelt 
 
        ad 10. Flere deltagere i generalforsamlingen tilkendegav at grundejerforeningens hjemmeside ikke var korrekt opdateret. 
                   Bestyrelsen lovede snarest at tage fat på denne opgave. 
                   Dirigenten takkede for bestyrelsens arbejde i det forløbne år. 
 
                  Referent : kasserer Benthe Larsen   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Efter generalforsamlingen i Grundejerforeningen Dåstruplund torsdag d. 27.april 2017 konstituerede bestyrelsen sig 
således: 
 
                                                                Formand:                  Morten Boesen, Grethevej 4 

 
                                                                Kasserer:                  Benthe Larsen, Elisevej 2 

 
Sekretær:                 Bent Christensen, Hannavej 1 

 
                                                                Bestyrelsesmedlem:  Kim Lindhardt, Hannavej 3 

 
                                                                Bestyrelsesmedlem:  Nikolaj Houg, Margrethevej 3  

 
           
 


