
Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 13. marts 2010, kl. 10.00 
Sted: Boldklubben B1901, ved Kohaven 3-5, 4800 Nykøbing F 
  
Punkt 1 
Henning Sørensen E 40 og John Eggers K 71 blev valgt til stemmetæller. 
Niels Jørn Jacobsen H 20 blev valgt til dirigent: 
Referent, Allan Greve D 05 
Fremmødt 20 grundejere. 
  
Punkt 2 
Formanden gennemgik den udsendte beretning. 
Spørgsmål til beretningen: 
Leif Lau E 33 kommenterede muldvarpebekæmpelsen og mente at den skulle sættes i gang snarest. 
Beretning vedtaget 
  
Punkt 3.  
Kassereren fremlagde regnskabet for 2009 med kommentarer til enkelte poster. 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
  
Kontigent 2010 er kr.1.100 
Antennebidrag er kr.385 
Rykkergebyr kr.100 
Gebyr Tvangsslåning kr.150 
  
Kassereren orientere kortvarigt om sagen som han har tacklet på fremragende vis mod Euro lux der 
omhandlede fællesarealer. 
  
Punkt 4 
  
a.Kassereren fremlagde budgettet for 2010 
Spørgsmål til budgettet: 
Der fremkom klager og kommentarer omkring vores veje´s tilstand og bedre synlighed ( evt. reflekser ) 
af vore brøndringe chikaner.Fra flg.grundejere 
Det forventes efter den hårde vinter at vores veje vil være i bedre stand til påske. 
Frank Strømsted K 59+R 28 havde ros til kassereren men mente der skulle være mere synlighed i 
regnskab/budget på antenne og vejkonto. 
Budgettet for vedligeholdelse af veje og stier blev hævet fra de foreslåede kr. 65.000 til kr. 70.000. 
  
Budget for 10 blev herefter enstemmigt godkendt. 
  
b.Bortfaldet grundet manglende fremmøde. 
  
Punkt 5. 
Bortfaldet , ingen forslag 
  
Punkt 6. 
a.Svend Erik Vogt K 15 genvalgt 
  
b.John Hansen E 53 genvalgt 
  
Opstillet til 2 bestyrelsespladser blev flg. 
Frank Strømsted K 59 + R 28                   fik 14 stemmer og er valgt 
Louis Holm Kristensen D 31                    fik 13 stemmer og er valgt 
Hans Henrik Madsen K 40                       fik 11 stemmer og er ikke valgt 
                      
c.Suppleant Henning Sørensen D 40 træder ind i bestyrelsen i stedet for Jan Christensen E 03 som 
ønskede at udtræde af bestyrelsen uden for valgperiode. 
  
Punkt 7. 



Hans Henrik Madsen K 40 nyvalgt 
John Eggers K 71 nyvalgt 
Punkt 8. 
Revisorer: Henrik Petersen, Leif Lau, J.F. Nielsen genvalgt. 
Punkt 9. 
Ib Hansen kommenterede færden af østeupærer i området. 
Flere indbrud i området er under opklaring 
Palle Andersen D 17 fortalte om sin oplevelse ved indbrud. 
Leif Lau E 33 efterlyste sportskanal i tv udbudet. 
  
Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden. 
  
  
  
________________________                                        ____________________               
Niels Jørn Jacobsen                                                       Allan Greve                          
Dirigent                                                                          Referent                    
            
	  


