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Referat fra generalforsamling 2018 

 
Tidspunkt:  Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.30 

Sted:  Skæring Kirke 
Antal deltagere: 9 inkl. Bestyrelse 

 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
 
Ove Møldrup, Skæring Sandager 101 
 

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. 
Da bestyrelsen har brugt en del tid på de grønne områder i 2016 havde vi kun 

det lille område ved busvejen som vi skulle have gjort færdigt i samarbejde 
med Hedeselskabet. Efter lidt drøftelser frem og tilbage blev området gjort 

færdigt.  
 
Vi fik i 2017 en aftale med en anden gartner vedr. vedligehold af de grønne 

områder, og det er bestyrelsens opfattelse at det har set rigtig fint ud og at vi 
har fået valuta for pengene. Aftalen er fornyet for 2018. 

 
Træerne langs stamvejen er blevet beskåret og bestyrelsen har fortsat fokus på 
området ved stamvejen - fliser træer mv.  Noget som sker i samarbejde med 

de andre grundejerforeninger i forhold til den økonomiske del. 
 

Vejene i området blev i 2016 båndforseglet og i 2017 havde vi firmaet ud til en 
gennemgang og har fået repareret området ved stien u/b. 

 
Området har fået ny belysning og bestyrelsen var lidt bekymret over det stærke 
lys, men det er der heldigvis kommet styr på efterfølgende. 

 
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 2017. 

 

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

Kassereren fremlagde regneskabet for 2017. 

Der var spørgsmål til fordelingsnøglen vedr. fællesvejen, og kassereren  
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redegjorde for denne. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden yderligere kommentarer. 
 

4. Rettidigt indkomne forslag: 
 
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 2018. 

Budgettet for 2018 blev enstemmigt vedtaget. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: 
 

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

 
Kristian Kindtler og Claus Ravn Nielen tager imod genvalg. 
 

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

7. Valg af to revisorer: 
• På valg er Henrik Svendsen og Erling T. Paulsen.  

Bestyrelsen foreslår genvalg af begge kandidater. 
 

Begge modtager genvalg. 

 
8. Valg af en revisorsuppleant: 

• På valg er Ulrik Leth.  
Bestyrelsen foreslår genvalg. 

 
Ulrik Leth modtager genvalg. 
 

9. Eventuelt 

• Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. 
 

- Der var spørgsmål til hvilket slags sprøjtemiddel som anlæggartneren 
anvender.  
Kassereren ville undersøge.  


