
Ordinær generalforsamling 
afholdes lørdag 12. maj 2018 kl.11.00 på Hotel Højbysø med følgende dagsorden: 

 
 

 
Pkt. 1: Valg af dirigent (indkaldelse af fuldmagter). 
 
Pkt. 2: Formandens beretning om foreningens virksomhed. 
                                     
Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budgetforslag. 
 
Pkt. 4: Fastsættelse af indskud og kontingent for 2018. 
 
Pkt. 5: Behandling af indkomne forslag. 
           Bestyrelsen fremsætter følgende forslag: 

1) Bestyrelsen kan foranledige, at der sker omfordeling af jorden på fællesarealet, som ligger mellem 
selve vejarealet og skellet til nabogrundene, således at arealet gives en hensigtsmæssig form i 
forhold til  afledning  af vand fra vejen. Der vil typisk blive afgravet jord fra volde eller rabatter. Jorden 
kan fjernes eller anbringes andet steds på arealet, evt. indenfor skel. 

2) Hvis der i forbindelse med et byggeri eller anden aktivitet på en grund sker skade på vejene eller det 
nærliggende fællesareal, er den grundejer, der er ansvarlig for aktiviteten, forpligtiget til at foretage 
udbedring af skaden for egen regning. 

3) Haveje har meddelt at der planlægges et udvidet arrangement Sct. Hans-aften, men at de ikke kan 
påtage sig at arrangere bålafbrænding. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at nedsætte 
en arbejdsgruppe der kan påtage sig dette – evt. i samarbejde med de tilstødende 
grundejerforeninger. 

 
 
Pkt. 6: Valg til bestyrelsen. 
 A: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
                  Jørgen Koesgaard er på valg. Modtager genvalg. 
       Carsten Møller er på valg. Modtager ikke genvalg.  
 B: Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år. 
                  Søren Friis er på valg. Modtager genvalg. 
  
Pkt. 7: Valg af 2 interne revisorer for 1 år. 

A. Birgit Pedersen. Modtager genvalg. 
       Børge Rasmussen. Modtager genvalg. 
B. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.  

Flemming Jørgensen modtager genvalg. 
 
 Pkt. 8.  Eventuelt   
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Efter generalforsamlingen, vil der blive serveret et par snitter og øl eller vand. Af hensyn til bestilling skal 
tilmelding til spisningen ske til foreningens kasserer, Jørgen Koesgaard, senest d. 27. april 2018 på tel. 22 
68 44 18 eller via bestyrelsen@gudmindruplyng.dk. 
Bemærk venligst, at det ikke er muligt at bestille ekstra mad til medlemmer, som kommer til  
generalforsamlingen uden tilmelding. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen    

 


