Referat af ordinær generalforsamling
Grundejerforeningen Fredenshøj
18. feb. 2018 kl. 19-20 - Skolen ved Sundet

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2018
4. Budget 2019
5. Evt. Forslag (ingen indkomne forslag)
6. Fastsættelse af kontingent for 2019
7. Valg af Bestyrelses og suppleanter:
Kasserer

2 år, Ian Schlottman (Genopstiller)

Best. Medl.

2 år, Lotte Østergaard (Genopstiller)

Best. Medl.

2 år, Alexander Jockers (Genopstiller)

Supp.

1 år, Henrik Tårnby Thomsen (Genopstiller)

Supp.

1 år, Jessie Nielsen (Genopstiller)

8. Valg af revisor: Finn Rützou (Genopstiller)
9. Evt.
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Ad 1 )
Bestyrelsen foreslog Laurits Holdø til dirigent, som blev valgt.
Ad 2)
Formanden gennemgik beretningen, som er vedlagt som bilag
Ad 3)
Kasseren gennemgik regnskabet, som blev godkendt
Ad 4)
Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Ad 5)
Der var ingen indkomne forslag til evt.
Bestyrelsen blev anmodet om, fremover sender en ”husker” ud omkring fremsendelse af forslag til
behandling på generalforsamlingen.
Trafikken på Italiensvej blev drøftet, og der blev fremsat ønske om dialog med Teknikforvaltningen
mhp. opsættelse af fartbegrænsninger evt. nedsat hastighed.
Situationen omkring cyklister, der kører mod ensretningen på Italiensvej blev ligeledes drøftet, og
ønske om bedre skiltning blev fremsat.
Bestyrelsen vil tage til kontakt til Teknikforvaltningen og høre om muligheden for at imødekomme
begge ønsker.

Ad 6)
Kontingentet for 2019 blev fastsat til 4.000 DKK, som foreslået af Bestyrelsen.
Ad 7)
Alle de opstillede kandidater, jf. dagsordenen, modtog genvalg.
Ad 8)
Revisor Finn Rützou blev genvalgt.

G/F Fredenshøj, Generalforsamling 2019

Side 2 / 3

Ad 9)
Fredenshøj bliver 100 år i 2019 og i den forbindelse foreslog Bestyrelsen følgende, som blev
vedtaget:
-

-

Udarbejdelsen af en 100 års beskrivelse af foreningen, som udleveres til alle eksisterende
og nye medlemmer.
Indsamling af historiske fotos, som skal opsættes som plakat til medlemmerne
Opsætning af en fælles stand for Fredenshøj den første lørdag i juni, ved loppemarked,
hvor grundejere kan mødes og få en gratis glas champagne/øl. Fra standen kan udleveres
ekstra kopier af plakat og 100 års jubilæumsskrivelse.
Alle medlemmer indleverer en genstand til loppemarked, som vil blive afholdt i/ved teltet
Overskuddet herfra går til Kofoeds skole.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Referatet er godkendt af bestyrelse og dirigent pr. 4. marts 2019.

- Ref. Lotte Østergaard
- Bilag: Formandens beretning for 2018
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