Referat af generalforsamling Grundejerforeningen Baunehøj

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 18.30 i Jysk Park, Ansvej 108, Norlys Lounge.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af næste års kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisor og suppleant.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

1. Dirigent: Jørn Würtz valgt og dagsorden godkendt. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og
forsamlingen godtager at afholde generalforsamlingen trods afvigelse fra tidspunkt (efter 31.
marts).

2. Formandens beretning: Se bilag. Formandens beretning godkendt.

3.
-

Regnskab og budget for 2019, 2020 og 2021:
Regnskabet for 2019 godkendt
Budget for 2020 godkendt
Regnskab for 2020 godkendt
Budget for 2021 godkendt. Kontingent for 2021 fastsat til at være 150 kr.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelsen:
Thomas Nissen genvalgt for 2 år
Ejnar Steffensen genvalgt for 2 år
Ole Andersen genvalgt for 1 år
Kim Søgaard genvalgt for 1 år
Pia Skyttergaard genvalgt for 2 år
Suppleanter:
Dorthe Landkildehus genvalgt for 1 år
Suna Rokkjær genvalgt for 1 år

5. Valg af revisor og suppleant:

Jørn Würtz er valgt som revisor for 1 år
Morten Fenger-Grøn er valgt som revisor for 2 år
Ib Stæhr er valgt som revisorsuppleant for 1 år

6. Indkomne forslag:
- Nedlæggelse af grundejerforeningen – forslaget forkastet
- Nedlæggelse af grundejerforeningen og oprettelse af ny forening uden tvungent medlemskab –
forslaget forkastet
- Afstemninger til generalforsamling kan foretages på mail – forslaget forkastet
- Gøre forslag til bestyrelsen og korrespondance herom offentligt tilgængeligt online – forslaget
forkastes
- At bruge kontingentpenge fornuftigt på forskønnelse af området – dette gøres allerede
- Indkøb af hjertestartere – bestyrelsen har fået bemyndigelse til at arbejde videre på at få en eller
flere hjertestartere til området. Den har ikke fået bemyndigelse til køb af hjertestartere men til at
arbejde på at få en sponsoreret.

Eventuelt:
Ordet var frit, og der kom flere forslag:
-

Forslag om at give førstehjælpskursus til interesserede eller kursus i introduktion til hjertestartere
Lave en turnusordning med at skrive til kommunen om fortove
Indkøb af trailer som der kan lånes af grundejerforeningen
Få et sikkerhedsselskab på besøg på generalforsamling, fx fra Verisure, og holde oplæg om
tyverisikring og indbrud

