Referat fra ordinær generalforsamlingen i
Grundejerforeningen ”Grønnedal” Lyby Strand
Lørdag d. 5. juni 2010
Asger Clemmensen bød velkommen og Harald Andersen ”Muslingevej 30”, som er død siden sidste
generalforsamling blev mindet af forsamlingen.
Valg af dirigent:
John Kjeldsen blev valgt til dirigent. John kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet. 12 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen.
Formandens beretning:
Der har været afholdt et møde med landinspektøren om ”fællesarealet”. Fællesarealet der består af
gangstier, friområder og et jordstykke vest for området, er matrikuleret til Johan Frandsen, Slugten
57, 7870 Roslev. Fællesarealet skal senest afhændes til grundejerforeningen Grønnedal, når Johan
Frandsen afhænder sin ejendom. Der var ikke enighed om dette på nuværende tidspunkt.
Asger Clemmensen og Johan Frandsen deltog i mødet med landinspektøren.
Der blev afholdt vejdag d. sidste lørdag i september og dagen forløb godt.
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskab og budget:
Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
Regnskabet og budgettet er sendt ud sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
Valg af til bestyrelsen:
Asger Clemmensen, Ove Thomassen og Karen Pedersen var på valg og ønskede ikke genvalg.
Følgende blev valgt:
Jytte Bisgaard (nr. 32), Bjarne Kappelgaard ( nr. 64) og Flemming Hedegård (nr. 54)
Valg af suppleant til bestyrelsen:
Ejler Andersen ønskede ikke genvalg.
Poul Erik Tromborg (nr. 46) blev valgt.
Valg af revisor:
Der var genvalg til Keld Lind (nr. 42).
Valg af revisorsuppleant:
Der var genvalg til Hanne Børsting.
Eventuelt:
Det blev fremført, at den fordelingsnøgle om vejretten til Muslingevej, der bliver brugt, ikke er i
overensstemmelse med virkeligheden. Den nye bestyrelse undersøger sagen.
Tak til Karen og Asger Clemmensen for værtskabet til generalforsamlingen.
Tak til Asger Clemmensen, Ove Thomassen og Karen Pedersen for mange års arbejde i bestyrelsen.

Den nye bestyrelse har på bestyrelsesmøde d. 13. juni 2010 konstitueret sig som følger:
Formand:
Bjarne Kappelgaard
Næstformand:
Jytte Bisgaard
Vej- og stiansvarlig:
John Kjeldsen
Sekretær:
Flemming Hedegård
Kasserer:
Jens Olsen
Datoer der skal huskes:
Vejdag:
lørdag d. 25. september 2010.
Generalforsamling:
lørdag d. 4. juni 2011.
Der er vedlagt en medlemsliste for grundejerforeningen ”Grønnedal”.
I bedes venligst kontrollere, at alle oplysninger er korrekte. Det er ekstra vigtigt, at jeres
mailadresse er korrekt, da der efterfølgende kun vil blive sendt referat fra generalforsamlingen
(sammen med kontingentopkrævning) som almindelig brevpost. Andre meddelelser vil blive sendt
pr. mail.
Har I ingen mailadresse, kan I få sendt anden information pr. almindelig brevpost ved at meddele
dette til Flemming Hedegård (sekretær)
Besøg også grundejerforeningen Grønnedals hjemmeside, hvor der også vil være opdateringer om
foreningens aktiviteter m.m.
Hjemmesiden findes på www.lyby-strand.dk og herfra en link til Grønnedal/Muslingevej.
Vedlagt: Indbetalingskort til kontingent betaling – bedes indbetalt inden 1.september 2010.

