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Grevinge den 30. august 2022. 

 

Referat fra ordinær generalforsamling,  
 Afholdt lørdag d. 6. aug. 2022 kl. 10.00 i Grevinge Kirke- og Kulturlade. 

 
 
Referatet er skrevet i kursiv, under de enkelte punkter. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent.  

Jan Lodal 
 

2. Valg af referent.  
Helle Enevoldsen 

 
3. Konstatering af generalforsamlingens lovlige indvarsling.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
Grundet udfordringer med juli måned, blev generalforsamlingen annonceret og afholdt i august, hvilket 
samtlige mødedeltagere godkendte. 

 
4. Valg af stemmetællere.  

Der blev valgt tre stemmetællere. 
 

5. Bestyrelsens beretning og afstemning om denne.  
Fungerende formand aflagde bestyrelsens beretning, som ikke var en grundig gennemgang af bestyrel-
sens arbejde, idet formanden henviste til de meget fyldestgørende referater af bestyrelsesmøder, som 
ligger frit tilgængelig på foreningens hjemmeside.  
 
Spørgsmål fra Vladimir Maric, Enebærstien 3.  
Vedr. foreningens hjertestarter, og hvor foreningens første hjertestarter befandt sig. 
 
Spørgsmål besvaret af bestyrelsesmedlem Mette Reedtz:  
Foreningen har abonnement hos firmaet Safetygroup. Firmaet vedligeholder og opdaterer vores hjerte-
starter, samt følger op på fejl og batteriskift. Af samme grund kan maskinen ændre udseende. Funktio-
nen på hjertestarteren vil uagtet udseende og opdatering, altid være den samme. 

 
Beretningen blev enstemmig vedtaget. 

 
6. Godkendelse af regnskab 2021.  

Regnskabet blev enstemmig godkendt. 
 
7. Indkomne forslag:  

Ingen forslag. 
 
8. Vedtagelse af budget 2023, herunder fastsættelse af kontingent.   

Budget 2023 blev enstemmig godkendt, og kontingentet blev sat til kr. 900,-. 
 

9. Valg: 
Følgende blev valgt: 

a) Formand Lars Carlson. Valgt uden kampvalg. På valg igen i 2024. 
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b) Kasserer Peder Brusen Mikkelsen. På valg igen i 2023. 
c) Bestyrelsesmedlem Mette Reedtz Petersen genvalgt. På valg igen i 2024. 
d) Bestyrelsesmedlem Kim Stokkilde valgt. På valg igen i 2024. 
e) 2 bestyrelsessuppleanter  

1. suppleant Allan Køster genvalgt og 2. suppleant Brian Petersen genvalgt.  
Begge på valg igen i 2024.  

f) 2 revisorer (på valg årligt). Ken Sindlev og Helle Enevoldsen valgt. 
g) 1 revisorsuppleant (på valg årligt) Jan Lodal valgt. 

 
10. Eventuelt. 

 

• Flere klagede over, at der bliver kørt for stærkt på foreningens veje, og der lød en stærk opfor-
dring til at farten bliver sænket.  
Der henstilles endnu engang, til at sænke hastigheden på foreningens veje. 
 

• Der blev på mødet klaget over at nogle hundelufter, ikke samler op efter hunden, når denne ”har 
tabt noget”. 
Der henstilles ligeledes endnu engang til at opsamle efterladenskaber fra egen hund, og bestyrelsen 
blev opfordret til at se på løsning med opsætning af skilte. 
 

• Fællesarealerne blev drøftet.  
Der henstilles til at grundejere skal være opmærksomme på at rabatter, stier og andre fællesarealer 
skal vedligeholdes jf. vedtægter. Træer skal beskæres, så de ikke forhindrer renovationen i at komme 
frem. 
Formanden tog til efterretning, at fællesarealerne bliver et nødvendigt fokuspunkt, den kommende 
periode. 

 
 
 
 
 
 
 

Sign. Referent Helle Enevoldsen / Sign. Dirigent Jan Lodal 
 


