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Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 26. september 2018, Slagslunde Skole. 

 
Dagsorden: 
Velkomst. 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2017-2018 

4. Fremlæggelse af regnskab 2017-2018. 
5. Fremlæggelse af budgetforslag for regnskabsåret 2018-2019 og forslag til kontingent. 
6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg til bestyrelsen. 
 a) Kasserer. Nuværende kasserer Gitte Just er villig til genvalg. 
 b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Ditte Walther Jensen, der er villig til genvalg. 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er Dan Green. 
9. Valg af revisor. 

 Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Niels Juul-Hansen, Slagslunde.  

10.  Eventuelt. 

 
Formand Palle Buus Jensen bød velkommen på bestyrelsens vegne.  
 
Ad. 1 Valg af dirigent. 
 

Bestyrelsen foreslog Per Aagaard, der blev valgt uden modkandidater. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.  

11 husstande ud af 131 var repræsenteret, i alt deltog 15 personer i Generalforsamlingen, heraf 4 
bestyrelsesmedlemmer. 
 

 
Ad. 2 Valg af referent. 
Der var ingen, der meldte sig som referent, så bestyrelsen påtog sig hvervet ved Ditte Walther Jensen.  

 
Herefter gav dirigenten ordet til formand Palle Buus Jensen. 
 

Ad. 3 Bestyrelsens beretning 
Formanden aflagde beretning for året 2017-2018 på bestyrelsens vegne.  
 

 
Beretningen vil blive offentliggjort på Grundejerforeningens hjemmeside 
www.slagslundesyd.dk.  

 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 
 

Ad. 4 Regnskab 2017-2018 
Kasserer Gitte Just fremlagde regnskabet for året 2017-2018. 
Regnskabet er omdelt sammen med indkaldelsen. 

 
Der blev spurgt til udgifter for snerydning, om ikke disse penge kunne bruges anderledes. Bestyrelsen har 
både indhentet et fast tilbud samt tilbud med snerydning pr. gang ved snefald. Bestyrelsen har besluttet at 

godkende et fast tilbud, således at foreningens omkostninger til snerydning er kendte i budgettet.  
Udgiften til snerydning beløber sig til ca. 1 kr og 30 øre pr. dag pr. grundejerforeningsmedlem, hvilket 
bestyrelsen mener er en fornuftig udgift. De øvrige tilstedeværende grundejere udtrykte tilfredshed med 

snerydningsordningen. Bestyrelsen vil overveje at indhente tilbud inkl. rydning af fortove næste gang.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt og dermed vedtaget. 

 
 
Ad. 5 Budgetforslag 2018-2019. 

Kasserer Gitte Just gennemgik næste års budget 2018-2019. 
Budgettet og forslag til kontingent (uændret fra sidste år) blev enstemmigt godkendt og dermed vedtaget.  

http://www.slagslundesyd.dk/



