
Referat af generalforsamling 2009 

  

Generalforsamling i Stengaardens Grundejerforening 

onsdag den 26/3-2009, kl. 19.15 

  

1.      Valg af dirigent 
      Bestyrelsen foreslog Jan Winkel. Jan Winkel takkede for valget. 

  

     Efter Formandens beretning konstaterede dirigenten at indkaldelsen til 

generalforsamlingen var sket rettidig og skriftligt i henhold til vedtægternes paragraf  

     5 stk.1 og 2. Samtidig konstateredes, at generalforsamlingen var tilslutningsdygtig 

og  afstemninger afgøres ved almindelig flertal i henhold til vedtægternes paragraf 5 ......stk. 

6. 

  

2.      Formandens beretning 
      Pia Skou informerede om bestyrelsens arbejde i det forgangne år – beretningen vedlagt. 

  

3.      Kassereren forelægger regnskab 
      Steen Holm Faurdal forlagde kort regnskabet. Der er et overskud på knap 15.000 kr. 

i  2008 og egenkapitalen var vokset til godt 157.000 kr. 

      Volmer spurgte ind til en post til advokat på 3.000 kr.og fik forklaringen af Steen. Steen 

forklarede også, at portoen er steget fra Post Danmark siden sidste år, derfor ......er denne 

post i regnskabet større end i 2007. 

  

4.      Fastsættelse af kontingent for 2010 
      Bestyrelsen indstillede, at det nuværende årlige kontingent på 100 kr. bibeholdes for 

2010. 

      Indstillingen blev godkendt. 

  

5.   Indkomne forslag. Forslag om vedtægtsændringer 
      Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringerne blev godkendt – vedtægtsændringer vedlagt. 

      Kom lidt ind på ideen med at bruge nogen af foreningens penge på værktøj til udlån. 

      Volmer Hegvad nævnte, at vi skulle passe på med elektriske ting. 

      Folke Andersen rejste sig, og spurgte om ikke man kunne låne sådan noget til en rimelig 

penge hos Silvan. 

      Niels Lund rejste sig, og meddelte, at forslag om udlån af værktøj købt af foreningen 

tidligere var nedstemt p.g.a. kapital til vedligeholdelse. 

      Vibeke Nielsen går ind for køb af værktøj. 

      Jørgen Hansen rejste sig, for at huske os på at forsikringen kun dækker traileren. 

      Niels Lund rejste sig igen, for at få de nærmere detaljer omkring lån af værktøj. Hvad 

med el. Er der et lille administrations gebyr for lån af udstyr. m.m. 

      Bestyrelse fortalte, at de nærmere detaljer ikke var på plads, men at dette her var en 

afstemning om foreningen ville støtte køb af værktøj til udlån. 
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      16 stemte imod, og langt flere for. Bestyrelsen går derfor videre med dette. 

  

      Et forslag omkring round up og hundelorte på fortove blev læst op. 

      Vibeke Nielsen rejste sig. Mener ikke at bestyrelsen skal modtage noget anonymt. Det er 

spild af tid. 

      Niels Lund fortalte, at der ikke må være løse hunde i Gladsaxe Kommune. Niels havde en 

lille historie i den sammenhæng. 

      Hanne Borten fulgte efter med, at det er hundeejerens ansvar at rydde op efter sig, og 

ikke Kommunen. 

       

6.   Valg 
      På valg var Kasserer Steen Holm Faurdal, Næstformand Benny Pedersen og Pernille 

Parson. Alle sagde ja til endnu en periode. 

      Katrine Dollerup går ud af bestyrelsen. Vores suppleant Carsten Skjød træder til. 

      Hanne Petersen vores revisor har sagt ja til en periode mere. 

      Nye bestyrelsessuppleanter er: Ole Skovbæk og Andreas Bisgaard. 

      Revisorsuppleant Else Mikkelsen har sagt ja. 

  

7.      Eventuelt 
      Benny opfordrer til at låne den trailer, som foreningen allerede har indkøbt. 

      Hanne Fleck ville positivt bare fortælle, at der ikke bliver parkeret efter, at der er kommet 

skilte op på vejen. 

      Dernæst blev der diskuteret fordeling af de lokale grundejerforeninger medlemmer. 

Nogen har fået breve fra andre foreninger. 

      Mogens Olsen spurgte ind til traileren. Vi meddelte, at der er indkøbt den største af de 

små  vi kunne (køres med op til 375 kg.) 

      Jesper Seeger spurgte hvor man kan se, hvad vi har af værktøj. Michael fra 

bestyrelsen  svarede på vores hjemmeside. Michael meddelte også, at der senere vil komme 

et ......nyt layout til foreningens hjemmeside 

  

      Pia takkede vores nye dirigent Jan Winkel for ledelsen af generalforsamlingen. 

  

      Slutteligt blev der udloddet 1 flaske vin blandt de grundejere, som havde oplyst deres e-

mail adresser til foreningen. Vinderen var Christian Bagger. 

      Og 3 flasker vin til blandt de til generalforsamlingen fremmødte grundejere. Vinderne 

var, M. Moshe Mohaban, Jakob Alstrup og Alfred Qvistgaard. 

  

       

  

Lyngby, den 22/6-2009 

  

  

       

  

  

  

  

      Jan Winkel                                                                           Pernille Parson 



      Dirigent                                                                               Sekretær 

  

 


