
ordinær Generalfors amr ing åilTå *arenin gen Duedys s e gård
tirsdag den 19. marts Z0I3 Ølsted Kro

Dirigent: Børge Vestergaard, nr. 8g
Referent : B irgit Juul Christensen (b estyrelsesmedl em)
stemmetæller: werner Gøtzsche,nr. r56, og Henrik Nielsen, rtr.94.

Bør ge vestergaard kunne erklære generalforsamlingen lovlig, rettidigt
med regnskab er udsendt rettidigt i henhold til foreningens v-edtægterl

samt dagsorden

i alt 18 stemmer repræsenteret, 17 fremmødt og en enkelt fuldmagtblanket.

Ingen bemærkninger til beretning.

3. Forelæeeelse af remskab 2012.

Kasserer Lena Rasmussen gennemgik kort regnskab og fremlagde at der var et mindre underskud
end budgetteret.

Regnskab godkendt som fremlagt.

4. hrdkomne forslae.

Kasserer Lena Rasmussen gennemgik budget og pointerede at vinterservice i dette år vil komme tilat sprænge budgettet, da der på nuværende tidspunkt allerede er brugt en del af det budgetterede
beløb.

Igen i 2013 henlægges kr. 40.000 til veje.

Medlemsbidrag forbliver uændret.

Budget vedtaget som fremlagt.

6. Vale af formand.

Nels Asmussen, ff. 130 valgt som formand, uden modkandidat.

Ingen.



Bjørn Rolin, nr. 106 vatgt til bestyrelsen.
Anders Frandsen, nr. 126 valgt tiibestyrelsen.
Karen Gøtzsche, nr. 156 og tlmmy Foldberg nr. r gg valgt tir suppreanter.

under dette punkt benyttede afgående suppleant Henrik Nielsen, nr. g4lejligheden til at vendeblikket mod den tid han havde læret-.d^t!r uf b.r;;;r;en og kunne tonrtå't.." at der i perioden erblevet etableret malqe gode ting i vores grundeejerforening til glæde for os alle. Sidst, men ikkemindst rettede Henrik en 
1t9r taf og mangerosei til afgående formand Viggo petersen, der med storarbejdsindsats, interesse, flid og ,riiaig J*nu h".;;;;;; fantastisk formand forgrundejerforeningen.

8. Vale af revisor.

Mette K' Frandsennt' 126 ønskede ikke genvalg, da ægtefæile Anders Frandsen er valgt tilbestyrelsen. prema Duus, nr. l6g valgl som revisor.

Revisorsuppleant, Bent E. Christensen, nr. 90 genvalgt.

9. Eventuelt.

Kasserer Lena Rasmussen opfordrer alle til at tilmelde deres medlemsbidrag til pBS, da der skalbetales gebyr i forbindelse med at lave og udsende manuert indbetalingskort.

Else Hall' nr' 162' fortalte at Inger og Poul Lyngbo Nielsen, nr. 166 fredag den r5. mafts mellem kl.18'30 og l9'30 desvæne havdelnauåd. B" ,år?rr.ø, 
"r, u.rot op, trods speciale lås. Der brevstjålet en Ipad.

il:ff*i;?.',:ffi:1:i11ii,?S'de 
bestvrersen ror dens arbejde i årets sans os i øvrigtror god ro

Bestyrelsen takkede de afgående medlemmer: viggo petersen, Henrik Nielsen og ikke mindst BentPetersson' der har været i bestyrelse fra den ,p-o!"riu.q'år'.r, god og solid arbejdsindsats.

viggo Petersen rundede generalforsamlingen af med et tak for denne gang og ønskede den nyeformand og bestyrelt. god arbejdslyst i fråmtiden m"a rråu om et godt samarbejde.

Dato: 27. mozÅs 2o/3

,' ,/^ (D t_/ / 11" ,/a y',:r*
Dirigent Børge VesG[aard


