GRUNDEJERFORENINGEN
LANDAGERGÅRD

Referat fra generalforsamlingen, d. 17.08.2020, udsat fra d. 17.03.2020.
Afholdt i Kulturhuset, (biblioteket).

Der var 14 grundejere til stede under generalforsamlingen.
Ad 1) Valg af dirigent
Bjarne Jørgensen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at udsendelse af dagsorden
var sket i henhold til vedtægterne.
Søren Larsen og Charlotte Tune påtog sig at tage referat af generalforsamlingen.
Ad 2) Beretning 2019
Formanden aflagde beretning: Generalforsamlingen for 2019 blev udsat grundet covid-19
restriktioner. Siden sidst er den nye legeplads blevet færdig og godkendt i 2019, og der bliver ikke
afholdt indvielse. Der har været afholdt sædvanlig arbejdsdag. Sct. Hans og nytårs samlingerne er
også afholdt med sædvanlig tilslutning. Vore veje og fortove vil blive renoveret her i 2020. Der var
følgende bemærkninger: Det kan konstateres, at den nye legeplads bliver brugt, unge tager
desværre stadig ophold under pergolaen, og der bør overvejes nye skilte til fællesarealet.
Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.
Ad 3) Regnskab 2019
Kassereren gennemgik regnskabet: Årets underskud var forventet jf. fra referat fra
generalforsamlingen 2019. Formanden oplyste at der er taget 2 prissammenligninger på
vintervedligeholdelse og pasning af det grønne område.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Ad 4) Forslag fra medlemmer
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
Ad 5) Forslag fra bestyrelsen:
a. Fortove og veje, information om renovering. Formand meddelte at der ikke er noget nyt
om tidsplanen, men at vi alle kan se at man er i fuld gang med arbejde.
b. Indvielse af legeplads. Aflystc. Arbejdsdag: Den 2. - 3. maj 2020. blev ikke afholdt pga. covid-19 restriktioner. Der
indkaldes i stedet til arbejdsdage i den nærmeste fremtid.
Fortsættes næste side.

d. Budget 2021: kontingent kr. 1.300,Kassereren gennemgik forslag til budget, som stort set er uændret i forhold til 2020.08.23
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen godkendte et kontingent i 2021 på
kr. 1300,-.

Ad 6) Valg til bestyrelse
Søren Larsen, formand og Michael Albrechtsen, blev genvalgt.
Torben Hansen blev valgt
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Frank Sørensen og Charlotte Svendsen-Tune.
Ad 7) Valg af suppleanter
Ruth Emken og Steen Krogh blev valgt.
Ad 8) Valg af revisorer
Nels Nielsen og Birger Christensen blev valgt.
Ad 9) Valg af revisorsuppleant
Max Frederiksen blev valgt.

Ad 10) Nedsættelse af arbejdsgrupper

a. Festudvalget: udgår
b. Legepladsudvalg: Fortsætter, idet det skal føre tilsyn med legepladsen og det grønne
område. Udvalget består af Frank Sørensen.
Ad 11) Eventuelt.
Desværre kommer der allerede ukrudt gennem den ny fortovsbelægning
Formanden har modtaget bemærkninger om hundegøen.
Hastigheden på Egebakken ofte for høj – behov for fartdæmpende foranstaltninger?

Dirigent: Bjarne Jørgensen
Referenter: Charlotte Tune og Søren Larsen (formand)
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