KLINTEKROGENS GRUNDEJERFORENING

Referat af Ordinær Generalforsamling
Søndag den 8. maj kl. 10
i Min Købmand Cafe, 1. sal, Mesinge Bygade 54, 5370 Mesinge

Fremmødte: 34

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Niels Gullerup (Hjertegræsset 27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og var beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning, herunder forslag til aktiviteter for det kommende år
Formanden Lars Stærmose (Kvikgræsset 26) fremlagde sin beretning, som skal betragtes som en integreret
del af generalforsamlingsreferatet og er vedlagt dette.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Regnskabsaflæggelse
Jesper Karlsen (Hjertegræsset 32) fremlagde regnskabet for 2021. Det blev nævnt, at der var 8 ubetalte
kontingenter, hvilket ikke er acceptabelt. Der vil udgå en særlig anmodning til de pågældende om
omgående betaling. Bestyrelsen vil fortsætte med at have en buffer på ca. kr. 100.000 til uforudsete
udgifter.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Budget og kontingentforslag blev præsenteret. Som omtalt i formandens beretning, er det nødvendigt at
reparere høfderne, hvilket er en bekostelig affære, og som det er vanligt, når der er ekstraordinære
udgifter, foreslår bestyrelsen, at medlemmerne indbetaler et aconto beløb på i alt ca. 100.000 i forbindelse
med indkrævning af næste kontingent til reparation af høfderne. Det er estimeret at kontingentet vil stige
med ca. kr. 700 per husstand jf. vores kontingent fordelingsnøgle.
Budget og kontingent for 2022 blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Kassereren bad alle medlemmer om ved betaling at starte deres indbetalingsreference med husnummer og
derefter vejadresse. Endvidere er det meget nødvendigt at meddele bestyrelsen/kassereren om ændring af
e-mailadresser. Der bliver ikke sendt breve ud mere.
5. Valg til bestyrelsen
•
•
•

Lars Stærmose (Kvikgræsset 26)
Jesper Karlsen (Hjertegræsset 42)
Jørgen Rasmussen (Kvikgræsset 32),

fortsætter (valgt i 2021).
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Følgende medlemmer var på valg:
•
•
•

Casper Dreymann (Stenene 142)
Henning Beier (Stenene 150)
Lasse Jensen (Kvikgræsset 14),

og blev genvalgt. Hvilket betyder at bestyrelsen fortsætter uforandret.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Maria Steenhof (kvikgræsset 22) og Einar Houg (Stenene 140) blev genvalgt som henholdsvis 1. og 2.
suppleant
7. Valg af revisor
Niels Gullerup (Hjertegræsset 27) blev valgt som ny revisor.
8. Valg af revisorsuppleant
Titi Astono (Kvikgræsset 18) blev valgt som ny revisor suppleant
9. Indkomne forslag
Der var indkommet et rettidigt forslag om at opstille en yderligere hjertestarter på stien til stranden ved
opslagstavlen. (Forslagsstiller er Jens Erik Slot, Kvikgræsset 7). Efter en positiv debat blev det enstemmigt
vedtaget at opstille endnu en hjertestarter som foreslået. De berørte grundejere diskuterer den bedste
løsning.
10. Eventuelt
I vinter mistede foreningen et af sine bord/bænke enheder, men det er tilflydt formanden lovning om
erstatning fra en venlig lodsejer, som havde et tilovers.

Bestyrelsen
10. maj 2022

