
 
Referat generalforsamling 29.april 2015 

Dåstruplund Grundejerforening  
 
 

1.    Valg af dirigent 
 
ad.1    Kaj Mikkelsen Elisevej 4 blev forslået og modtog valget. 
           Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt i.h.t vedtægterne. 
            
2.   Formandens beretning 

 Det har været et stille og roligt år, hvor vi holdt de 2 sædvanlige arrangementer – fastelavn og Skt. Hans, med stor tilslutning,      
 og så har vi fået sat skilte op med naboovervågning – håber det virker, så vi får færre indbrud. 

 
3.   Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 
ad.3   Kassereren fremlagde regnskabet med bemærkning om, at indkøb af vin til  
          bestyrelsen som bestyrelseshonorar for 2014 er foretaget i 2015, og derfor  
          er med som udgift på dette års regnskab. Regnskabet blev godkendt.                     
 
 4.      Forslag  fra 
 
          a. Bestyrelsen  
  
ad. A .Ingen forslag fra bestyrelsen  
 
          b. medlemmer 
 
ad. b forslag om bump eller andet på Hans Olsens Vej.    
         Forslagsstiller var ikke til stede. 
           
          

     5.      Fastsættelse af kontingent. 
 
        ad .5  Kontingentet forhøjes til kr. 900,00 pr år. Forslaget vedtaget 
 
        6.       Valg af formand 
 
        Ad.6   Vagn Sejberg på valg, modtager ikke genvalg. Morten Boesen blev valgt. 
     
        7..       Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 
ad.7    Morten Boesen og Søren Pedersen på valg. Søren modtog genvalg, Kim Lindhardt blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 
 
8  Valg af suppleanter 
 
ad . 8  Mogens Andersen fortsætter og Kaj Mikkelsen der var på valg modtager ikke genvalg pga fraflytning. I stedet for Kaj       
           Mikkelsen træder Vagn Sejberg ind som suppleant. 
 
9.       Valg af revisor 
 
ad.9   Finn Rasmussen var på valg og modtog genvalg. 
 

    10.       Eventuelt 
 
        ad 10.Der var debat omkring legepladsen. Morten Boesen og Benthe Larsen er i fuld gang, og forventer etablering af legeplads i  
                 2015. Der køres alt for stærkt på Hans Olsens Vej, der henstilles derfor til, at alle grundejere viser hensyn og kører efter   
                 færdselsreglerne. 
                  Formanden takkede for god ro og orden. 
                  Dirigenten sagde tak til bestyrelsen, for det arbejde der var udført i årets løb. 
 
                  Referent : kasserer Benthe Larsen                 

 
  
 
 
           
 


