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Referat. 

Bestyrelsesmøde d. 7. maj 2022. Afholdt hos Mette Reedtz Petersen, Gennemløbet 12 . 

 

Bestyrelse: Lars Carlson (LC), Marijanne Nielsen (MN), Ole Enevoldsen (OE), Mette Reedtz Petersen 

(MR), Allan Køster (AK). 

Suppleant: Brian Petersen (BP). 

Ingen afbud. 

 

1. Valg af referent: LC. 

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra møde d. 26. februar 2022. Godkendt. 

4. Orientering: 

a. Status på økonomi den 7. maj 2022. Indestående på konto i alt kr. 143.825,44. 

b. 1 medlem er i kontingentrestance med i alt kr. 500,-. 

Bestyrelsens bemærkninger: 

Medlemsrestancen henstår indtil videre, som tilgodehavende til grundejerforeningen. 

 

5. Budget 2023. 

Bestyrelsens bemærkninger: 

MN og LC forbereder oplæg budget 2023 til næste møde. Der skal indregnes nye indekstal pga. 

høje inflationstal. 

 

6. Ordinær generalforsamling 2022 – Der skal tages stilling til følgende: 

a. Dato og klokkeslæt for afholdelse af ordinær generalforsamling (Iflg. vedtægterne 

skal den ordinære generalforsamling afholdes i juli md.) 

b. Sted: Der kan peges på følgende muligheder – Engelstrup Forsamlingshus, Kirkeladen 

i Grevinge og Aksen i Asnæs (Biblioteket) 

c. Evt. forplejning 

d. Dagsorden, herunder indkomne forslag fra bestyrelsen og budget 2023. 

e. Andet 

Beslutning: 

• Grundejerforeningen Lammefjorden afholder generalforsamling, lørdag den 6. august kl. 

10 i Grevinge Kirke- og kulturlade. 

 

På valg er: 

• Formand 

• Kasserer 

• 2 bestyrelsesmedlemmer 

• 2 suppleanter 

 

• Punktet vedr. generalforsamlingen gensættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 
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7. Vedligeholdelse af veje, dræn, fællesarealer og formidling. 

a. Veje. 

b. Dræn 

c. Fællesarealer 

d. Opslagskasse. 

e. Facebook: Grundejerforening Lammefjorden 

f. Hjemmesiden: www.gf-lammefjorden.dk 

Beslutning: 

a. Der er bestilt afhøvling samt behandling med støvbinder af stamvejene. Arbejdet udføres 

snarest. 

b. Ikke aktuelt for nuværende. 

c. Foreningen bør snarest fokuserer på fældning og beskæring af træerne i randområdet ved 

syd / Gislingevej og fællesarealet ud mod åen. 

d. BP forestår renovering af opslagskassen. 

e. MR opdaterer medlemslisten på facebook. 

f. Lidt startproblemer med hjemmesiden efter overdragelse til LC. Hjemmesiden er i nuvæ-

rende form en tidsrøver. LC arbejder med løsning. 

 

8. • Aktuelle sager. 

Beslutning: 

I.a.b. 

 

9. • Ansvarsfordeling af bestyrelsesarbejde, frem til generalforsamling 2022. 

Aktuelt skal vi træffe en beslutning, da MN fraflytter foreningen.  

Hvordan skal posten som foreningens kasserer varetages, fra MNs fraflytning og frem til generalfor-

samlingen 2022. 

Beslutning: 

• MR overtager formelt som fungerende kasserer pr. 30. juni frem til generalforsamlingen d. 

6. august. 

• MN har tilbudt at være behjælpelig som bogholder for foreningen frem til generalforsam-

lingen, hvilket den øvrige bestyrelse har takket ja til. 

• I samarbejde med MR, er MN tilknyttet foreningen som bogholder pr. 30. juni og frem til 

generalforsamlingen d. 6. august.  

• Bestyrelsessuppleant BP indtræder i den ledige bestyrelsespost pr. 30. juni. 

 

• Dato for næstkommende bestyrelsesmøde. 

Lørdag den 11. juni kl. 10 - 12 hos MN. 

 

10. Eventuelt 

I.a.b. 

 

https://www.facebook.com/groups/1573371006086733/

