Protokollat af ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord
Tirsdag d. 24/5-2005
Holmegårdsskolen

Ad 1. Valg af dirigent.
Bjarne Dueholm blev valgt.

Ad 2. Valg af referent.
Jesper Sylvest blev valgt til at føre protokollat, da ingen grundejere meldte sig som
referent.

Ad 3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter:
10a. Valg af revisor
10b. Valg af revisorsuppleant.

Ad 4. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad 5. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Revideret regnskab blev godkendt.

Ad 6. Rettidigt indkomne forslag.
23 stemmeberettigede grundejere var til stede + 2 fuldmagter
Robert Madsens forslag blev gradueret til følgende:
”Halvering af hensættelse til legepladskonto på kr. 15.900,-.” (kr. 7.950)
15 stemte imod forslag: forslag nedstemt
Bestyrelsen blev pålagt at undersøge, om grundejerforeningen er forsikret ved uheld på
legepladserne.
Forslag fra Robert Madsen:
”Bestyrelsen arrangerer orienteringsmøde om muligheder for alternativer til
fællesantennen. Hvad kan vi og hvad koster det…”
16 stemte for forslag: forslag vedtaget

Ad 7. Budgetforslag for 2006 samt fastsættelse af kontingent
Bent Kallemose havde følgende ændring til budgetforslag, som han ønskede til
afstemning:

Følgende budgetposter reduceres med 1/3:
Legeplads-/områdeudvalg kr. 8.000,-.
Overført til legepladskonto kr. 15.900,-.
Overført til områdekonto kr. 5.300,-.
9 stemte for: forslag nedstemt
Jens Emborg havde følgende forslag:
Budgetposten: ”Overført til områdekonto kr. 5.300,-.” sættes til kr. 0,-.
12 stemte for: forslag nedstemt
Vedtagelse af budget: 17 stemte for: budget vedtaget

Ad 8. Valg af formand.
Ditte Marving genopstillede ikke.
Skriftlig afstemning om 2 kandidater:
Helle Schou: 13 stemmer
Robert Madsen: 12 stemmer
Helle Schou-Nielsen blev valgt til ny formand

Ad 9. Valg af bestyrelsesmedlem.
Leif Andersen blev valgt.

Ad 10. Valg af bestyrelsessuppleant.
Peter Karsholt blev valgt.

Ad 10a. Valg af revisor.
Hans Jørgen Schou-Nielsen blev valgt

Ad 10b. Valg af revisorsuppleant.
Dorthe Landert blev valgt.

Ad 11. Eventuelt.
Div. indlæg blev diskuteret

Jesper Sylvest
(for protokol)

Bjarne Dueholm
(Dirigent)

