Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen
Vej 15, Vig Lyng søndag den 13. september 2020 kl. 10:00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens årsberetning for det forløbne år (2019)
Fremlæggelse af årsregnskab for 2019 til godkendelse
Fastsættelse af kontingent for 2020 og godkendelse af budget for det
kommende år (2020)
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisor-suppleant
Eventuelt

1. Formanden Per Gunslev bød velkommen til generalforsamlingen og
foreslog Henrik Nørgård som dirigent hvilket blev vedtaget. Per Gunslev
og Jon W. Møllebro blev valgt til referenter.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til
vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Endvidere konstaterede
dirigenten, at der er udsendt referat fra den ekstraordinære
generalforsamling afholdt den 16. august, og at debatten der, er refereret
meget loyalt.
2. Formanden aflagde beretning for det forløbne år. Beretningen blev
vedtaget. Herunder blev følgende besluttet:
a. Jon W. Møllebro undersøger, ved vores vognmand, hvordan
yderligere vedligehold af vores veje kan gribes an.
b. Der blev udtrykt tilfredshed med informationen fra bestyrelsen.
c. Anette Møllebro (anettemoellebro@gmail.com) og Peter
Mølgaard (pmlgrd@gmail.com), der begge er uddannet
naturagenter, fortalte om de (gratis) ydelser de kan tilbyde i denne
nye funktion.
d. Fjernelse af Rynket rose er sat midlertidigt i bero grundet Covid19.
e. Bestyrelsen vil, på hjemmesiden, lægge adresser på et par
firmaer, der kan bistå med beskæring mv. ud mod vores veje, så
de enkelte grundejere selv kan henvende sig.
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3. Regnskabet for 2019 blev godkendt.
4. Budget for 2020 og kontingentet for 2020, på 200,- kr. per grundejer
blev godkendt ligesom overslag for 2021 med kontingent på 300,- kr
blev fremlagt til orientering.
5. Ingen indkomne forslag, hvorfor dette punkt bortfaldt.
6. Per Gunslev (Fuglevænget nr. 10) og Jon Møllebro (Vej 15 nr. 13) blev
genvalgt til bestyrelsen og Kate Flenting (Vej 15 nr. 20) og Jette
Singleton (Fuglevænget nr. 4) blev valgt til bestyrelses-suppleanter.
7. Peter Mølgaard (Vej 15 nr. 9) blev genvalgt som revisor og Mette
Amstrup (Kukkerengen 8) blev genvalgt som revisor-suppleant.
8. Formanden takkede medlemmerne for deltagelse i
generalforsamlingen.
Per Gunslev & Jon W. Møllebro

