
Grundejerforeningen Grønnedal 
Referat af generalforsamling d. 7.juni 2008 

 
 

14 grundejere var repræsenterede ved generalforsamlingen, som blev indledt 
med, at de fremmødte rejste sig for at mindes afdøde Bjarne Kongensgård. 
 
1. Valg af dirigent.. 

P.E. Tromborg blev valgt. 
 

2. Formandens beretning.. 

Vedr. sti omkring området: der er indhentet tilbud fra kommunen for 
vedligeholdelse af stiområdet. Nogle af grundejerne ryddede selv en stor 
del påskelørdag. 
Vedr. septiktanke: Nuværende ordning kører foreløbig videre. 
Opringning i april fra Renovationsselskabet om for smalle veje. 
Problemet udbedret med ekstra grus. 
 
Formandens beretning godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Ingen bemærkninger. 
4. Rettidigt indkomne forslag… 

Ingen forslag. 
5. Fremlæggelse af budget for 2008.. 

Ingen bemærkninger. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.. 

Leo Christensen trådte ud af bestyrelsen. 
Nyvalgt blev Ove Thomassen. 

       Asger Clemmensen og Karen Pedersen blev genvalgt. 
7. Valg af suppleant.. 
Bjarne K. Hansen blev genvalgt. 

8. Valg af revisor… 
Keld Lind blev genvalgt. 

9. Valg af revisorsuppleant.. 
Hanne Gammerath blev genvalgt. 

 10. Eventuelt.. 
       Der blev diskuteret tømning af septiktanke, og der rettes henvendelse til  
       kommunen om mere præcise meddelelser om tømning. 
       To af medlemmerne ( Asger C. og Hanne G.) havde ikke fået seddel i  
       postkassen med besked om, at tømningen var udført. 
       Vedr. planering af sti: kontakt til maskinfører til efteråret. 
       Rørføring under broerne ved stierne. 
       Broerne gøres bredere, så der kan køres med plænetraktor over dem. 
       Vedligeholdelse af nuværende broer: bestyrelsen uddelegerer arbejdet. 
 



       P.E. Tromborg afsluttede hermed generalforsamlingen. 
 
 
Næste vejdag: 27.september 2008 kl. 9.00 

 
Husk tilmelding en uge før til bestyrelsen a.h.t. mad. 

 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
 
Formand:                               Asger Clemmensen, Muslingevej 38 
Kasserer:                               Karen Pedersen, Muslingevej 60 
Bestyrelsesmedlemmer:          Jens Olsen, Muslingevej 12 
                                             Mogens Puggaard, Muslingevej 10 
                                             Ove Thomassen, Muslingevej 62 
 
 
Suppleanter:                          Bjarne K. Hansen, Muslingevej 64 
                                              Ejler Andersen, Muslingevej 24 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vedlagt: 
Girokort til betaling af kontingent og evt. fravær ved vejdag. 
Referat og medlemsliste. 


