Referat af Strandpromenade-Kvarterets Grundejerlaug
generalforsamling 2019.
Søndag d. 17. marts kl. 17.00.
Fra 17.00 til 18:00 holdes et oplæg om ”Skybrudstunnellen” af Mathias Elle fra Novafos og
Klaus Banghøj fra Hofor.
Den PowerPoint præsentation de to havde med har vi fået lov til at dele og den ligger på
www.SKGL.dk
Ved HOFOR/Novasol præsentationen var følgende gæster:
fra andre "Laug"
Ulrik Danneskiold-Samsøe fra Rækkehusene ved Solvænget
Marianne Resting fra Ejerforeningen Lyneborg
Sven Fristrup fra Ejerforeningen Ulfsgaard
Der var en god dialog imellem de to oplægsholdere og de fremmødte.
Vil man i kontakt med de to oplægsholdere er deres mail følgende:
Mathias Elle <mel@novafos.dk
Klaus Banghøj <klba@hofor.dk

Dagsorden for generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. Bestyrelsen foreslår at
kontingentet ændres til 550 kr/år
Fastsættelse af fejekontingent. Bestyrelsen foreslår uændret fejekontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Berit Didriksen, Gro Ørting, Martin Lindegaard og
Gregers Kudsk er på valg. De er alle villige til genvalg. Vi hører gerne om der er andre
medlemmer der ønsker at stille op til valget til bestyrelsen.
Valg af revisor. Den nuværende revisor Lars Hven Troelsen er villig til at modtage
genvalg
Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling på
generalforsamlingen
Eventuelt

Ad 1.:
Bjørn Høberg-Petersen, Østerled 24 vælges som dirigent.
Han konstaterer at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne med
mere end tre ugers varsel.
Ad 2.:
Formanden aflægger sin beretning. Beretningen findes på www.skgl.dk
Beretningen godkendes.
Beretningen indeholder også en reference til den særligt nedsatte ”Servitut” gruppe.
Gruppens analyse af de historiske og nuværende fællesdeklarationer og servitutter er
nærmere beskrevet i et dokument som ligeledes kan findes på www.skgl.dk
Servitut gruppen opfordrer til at medlemmer som har særlige servitutter på deres grunde
sender dem til gruppen (Jørgen Thanning: j.thanning@tdcadsl.dk), så de kan bruges i det
videre arbejde.
Ad 3.:
Arne Gillin fremlægger det reviderede, og af bestyrelsen og revisor underskrevne, regnskab.
Regnskabet godkendes.
Ad 4.:
Bestyrelsens forslag til forhøjelse af årligt kontingent til 550 kr. godkendes.
Ad 5.:
Fastsættelse af fejekontingent som uændret godkendes.
Ad 6.:
Alle bestyrelsesmedlemmer på valg genvælges.
Ad 7.:
Lars Hven Troelsen genvælges som revisor.
Ad 8.:
Der er ikke er indkommet forslag til behandling.
Ad 9.:
Der er intet til eventuelt.
Referent: Gro Ørting

