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Referat fra generalforsamling 2019 

 
Tidspunkt:  Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.30 

Sted:  Skæring Kirke 
Antal deltagere: 9 inkl. Bestyrelse 

 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
 
Søren Jensen, nr. 35 blev valgt. 
 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
 
Det har igen i år været et stille år i foreningen, 

 
Bestyrelsen har afholdt 3 møder med fokus på økonomi og de grønne områder. 
 

De sidste par år er de grønne områder renoveret både inde i kvarteret og langs 
busvejen, så bestyrelsen har sidste år brugt tid på “fliseprojektet” som 

omhandler omlægning af fliser langs stamvejen. 
Der har været dialog med de øvrige grundejerforeninger i området primært 
omkring den økonomiske del, og den del er man enige om, så det er planen at 

fliserne udskiftes langs stamvejen i efteråret 2019. 
Der udestår dog stadig lidt i forhold til træerne langs vejen. Vi skal have set på 

hvad vi kan gøre med træerne da de ødelægger fliserne. 
 
Den eksisterende aftale med vores gartner er fornyet for 2019, da det er 

bestyrelsens opfattelse, at områderne ser rigtig fine ud. 
Endelig har vi fået en henvendelse omkring vejskiltene i området som nogen 

steder har været utydelige, og dem har Frands nu rengjort, og det er 
bestyrelsens opfattelse af de nu kan holde i nogle år igen. 
Omkring økonomi har bestyrelsen naturligvis fokus på at tallene er som 

forventet. Det vender vi tilbage til under budget. 
Det var så hvad bestyrelsen har brugt tiden på i 2018. 

 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor.  
( Regnskabet er tilgængeligt på:  www.skaeringsandager.dk/generalforsamling.htm ). 
 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2018. 

 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden yderligere kommentarer. 
 

4. Rettidigt indkomne forslag: 
 



2 

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse.  
( Budget forslag er tilgængeligt på:  www.skaeringsandager.dk/generalforsamling.htm ). 

 
Kontingentet forbliver uændret for 2019. 
 
Budgettet for 2019 blev enstemmigt vedtaget. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: 
 

Torben Wulff Hansen   På valg    
Frands Hollænder    På valg 
Claus R. Nielsen     
Michael Krone   På valg  
Kristian Kindtler   

 
Torben Wulff Hansen, Frands Hollænder og Michael Krone blev genvalgt. 

 
Suppleanter: Martin Svensson nr. 89 og Søren Jensen nr. 35 
 

7. Valg af to revisorer: 
• På valg er Henrik Svendsen og Ulrik Leth.  

Bestyrelsen foreslår genvalg af begge kandidater. 
 

Begge modtog genvalg. 
 

8. Valg af en revisorsuppleant: 
 

Ove Møldrup blev valgt. 
 

9. Eventuelt 

• Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. 
 

- Der blev spurgt ind om der skal plantes træer langs stien. 
Det er bestyrelsens holdning, at der for nuværende ikke skal plantes 
nye træer langs stien.  

 

- Der var spørgsmål til hvilken type gift anlægsgartneren anvender. 
Bestyrelsen har forespurgt vor gartner, som er miljøcertificeret. 
Han har oplyst, at der udelukkende anvendes godkendt miljøgift og i 

meget begrænset omfang, når behov opstår og kun ifølge aftale med 
bestyrelsen. 
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Referat godkendt af bestyrelsen den 26/4 - 2019 

 

Torben Wulff Hansen Claus R. Nielsen Frands Hollænder 

Formand  Kasserer   

 

 

Kristian Kindtler Michael Krone  

 

 

Referat godkendt af dirigent den  30/4       2019 

Søren Jensen 

 


