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Klint den 21. april 2019 

   

   

Referat af ordinær generalforsamling den 19. april 2019   

 

 

  

1. Valg af dirigent  

Advokat Per Henning Jensen blev valgt som dirigent.  

  

2. Valg af referent  

Ulla Dyhrberg blev valgt som referent.  

  

3. Formandens beretning  

Efter gennemgang af den udsendte årsberetning blev denne godkendt.  

  

4. Forelæggelse af regnskab for 2018  

Kassereren redegjorde for regnskabet for 2018, som blev godkendt. 

  

5. Fastsættelse af budget for 2019 og 2020  

Kassereren gennemgik budgetforslag for 2019 og 2020, som herefter blev 

godkendt.  

  

6. Forslag fra bestyrelsen  

 

Bilag 3 i h.t. indkaldelse: Forslag til ændring af badebro: 

Mere end 2/3 af de afgivne stemmer var for forslaget, som blev vedtaget. 

 

Bilag 4 i h.t. indkaldelse: Forslag til ændring af vedtægternes § 15 – 

Medlemsfortegnelse 

Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. 
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Bilag 5 i h.t. indkaldelse: Forslag til ændring af vedtægternes  

§ 18 – Ordensregler 

Efter en lille drøftelse blev der enighed om at ændre teksten i forslaget, 

således at det i sin fulde ordlyd lyder som følger (ændringen i forhold til 

oprindeligt forslag er fremhævet med fed skrift): 

 

§18 Ordensregler 

På vejene indenfor grundejerforeningens område må der højst køres med en 

hastighed på 30 km/time. Parkering må kun finde sted på parcellerne. 

Haveaffald må afbrændes efter brandvæsenets regler for området. Alt andet 

affald må ikke brændes udendørs.  

Motordrevne og støjende haveredskaber må i perioden 1. april -30. sep-

tember kun benyttes på hverdage (mandag-fredag) kl. 9-20 og på lørdage 

samt søn- og helligdage kl. 10-12 og kl. 15-17. Samme regler gæler for 

påskeperioden, såfremt den falder tidligere end 1. april.” 

Mere end 2/3 af de afgivne stemmer var for forslaget med den ovennævnte 

ændring, og forslaget blev vedtaget. 

 

7. Forslag fra medlemmerne  

Der forelå ingen forslag fra medlemmerne.  
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8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  

 

Indledningsvis blev der gjort opmærksom på, at der i indkaldelsen fejlagtigt 

var nævnt, at Knud Svendsen var på valg.  

Karsten Nielsen blev genvalgt.  

Klaus M. Jensen, Vibeengen 4, blev valgt ind.  

 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

 

Gitte Langager, Vibeengen 26, valgte at trække sig. 

Bent Ove Sortsø, Klintetoppen 41 og Liselotte Astrup, Fasanengen 32 blev 

valgt.   

 

10. Valg af 2 revisorer  

 

Laust Andersen blev genvalgt. 

John Færgemann blev genvalgt. 

  

11. Valg af revisorsuppleant  

 

Lars Molin, Vibengen 5, blev valgt.  

 

12. Eventuelt  

 

Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen med ønsket om en god 

sommer.  

  

 

 

 _____________________          _________________________    

sign. Per Henning Jensen, dirigent          sign. Ulla Dyhrberg, referent                    

  

_________________________ 

sign. Knud Svendsen, formand 

  


