Referat af generalforsamling VALHAL grundejerforening,
torsdag den 12. maj 2011 i Kastrup Hallens cafeteria.

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

10.

11.
12.
13.
14.

Velkommen
Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Revideret regnskab til godkendelse
Budgetforslag fremlægges
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
- På valg: Jan Pedersen, Lokesvej 2 (modtager genvalg)
Karsten Vinther,Freiasvej 9 (modtager genvalg)
Valg af suppleanter:
- På valg: Eivind Larsen, Ydunsvej 4 (modtager genvalg)
Karsten Christoffersen, Nornevænget 2 (modtager genvalg)
Valg af revisor:
- På valg: Kate Petersen, Odinsvej 6
Valg af revisorsuppleant
- På valg: Dorthe Sandbirk, Lokesvej 3 (modtager genvalg)
Evt.
Tak for i aften

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Formanden byder velkommen til første ordinære generalforsamling i VALHAL grundejerforening.
2.

Lasse Ahm vælges til dirigent uden modkandidat.
- Starter med at konkludere at generalforsamlingen er varslet i rette tid i overensstemmelse med
vedtægterne, og at fristen for udsendelse af dagsorden er overholdt.
- På generalforsamlingen er repræsenteret 25 ud af foreningens 53 medlemmer.

3. 2 stemmetællere udpeges.
4. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning.
- Beretningen kan læses på hjemmesiden.
Beretningen godkendes af generalforsamlingen.
5. Revideret regnskab fremlægges af kassereren.
- Kan ses på hjemmesiden
- Foreningen har i regnskabsåret haft et beskedent forbrug
- Årsresultat udgør kr. 143.543.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
6. Budgetforslag 2011/2012 fremlægges af kassereren.
- Kan ses på hjemmesiden
- Budgetteret kontingent pr. husstand udgør kr. 2.000,- Forventer udgifter til lamper og strøm samt reparation af veje - primært SF-sten
- Udgiften til snerydning er sat op i forhold til dette regnskabsår
Budgettet godkendes af generalforsamlingen.
7. Jf. punkt 6 er kontingentet godkendt.
8. Der er ikke indkommet nogle forslag.
9. Valg til bestyrelsen
- Jan Pedersen, Lokesvej 2 er genvalgt
- Karsten Vinther, Freiasvej 9 er genvalgt
10. Valg af suppleanter
- Eivind Larsen, Ydunsvej 4 er genvalgt
- Karsten Christoffersen, Nornevænget 1 er genvalgt
11. Valg af revisor
- Bestyrelsen indstiller Jesper Adler efter forudgående aftale. Jesper Adler er valgt uden
modkandidat.
12. Valg af revisorsuppleant
- Dorthe Sandbirk, Lokesvej 3 er genvalgt

13. Evt.
- Jens Ole, Odinsvej 4: Vil stille et skraldespandsstativ til rådighed til at sætte ved det grønne
område ved søen.
Formanden informerer om, at bestyrelsen tidligere har haft kontakt til kommunen, om opsætning
af skraldespande ved søerne, dette kan ikke lade sig gøre pga. økonomi. Bestyrelsen vil arbejde
videre med, om det er en opgave for foreningen.
Anita, Freiasvej 1 spørger til, om bestyrelsen bliver honoreret, med f.eks. nogle flasker vin eller
lignende, for deres gode arbejde.
Svaret fra bestyrelsen er, at de ikke honoreres, og heller ikke ønsker det, da det kan skabe unødige
uenigheder.
Pia, Odinsvej 4 informerer om, at huske at sætte X i kalenderen, lørdag den 13. august 2011, hvor
årets sommerfest løber af stablen.
Formanden spørger til, om der mangler informationer/punkter på hjemmesiden.
Karsten, Nornevænget 2 efterspørger ”gamle” dokumenter, der ikke længere er tilgængelige.
Disse kommer på hjemmesiden igen og kommer til at ligge under ”dokumentarkiv”.

14. Tak for i aften.
Bestyrelsen takker for det store fremmøde og runder aftenen af med en særlig tak til afgående
revisor Kate Petersen samt aftenens dirigent Lasse Ahm.

