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Til alle medlemmer af grundejerforeningen Skæring Sandager Øst 

 

Referat fra generalforsamling 2016 

 
Tidspunkt:  Mandag den 29. februar 2016 kl. 19.30 

Sted:  Skæring Kirke 
Antal deltagere: 7 + 5 fra 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 forholdsvis stille år i foreningen, 
 

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

 
Særligt de grønne områder har der været arbejdet med, idet vi dels har et 
uafsluttet projekt ved busvejen samt påbegyndt renoveringen af de 

grønne områder inde i området.  
 

Bestyrelsen havde håbet at renovering ved busvejen var afsluttet i 2015 
men dialogen med kommune omkring såning mv, tog lidt tid og et vådt 
område i efteråret gjorde at arealet ikke blev færdig gjort som forventet. 

Der er dialog med kommunen og bestyrelsen forventer området gjort 
færdigt i foråret. 

 
Renovering af de 2 områder er påbegyndt og fældning af buske og træer 

er klaret, Områderne ser lidt triste ud pt, men færdiggøres i løbet af 
foråret. Der er lavet en plan i samarbejde med gartneren. 
 

Vejene i området er gennemgået og der vil i løbet af foråret blive set på 
båndforseglingen da nogle af disse har behov for at blive repareret 

ligesom et par af overførslerne. 
 
Omkring økonomi har bestyrelsen naturligvis fokus på at tallene er som 

forventet, men har i år også arbejdet på at se, om vi kan få lidt mere ud 
af vores penge ved at spare nogle gebyrer mv, Det vender vi tilbage til 

under indkomne forslag. 
 

Det var så hvad bestyrelsen har brugt tiden på i 2015. 
 

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



  Grundejerforeningen 
Skæring Sandager Øst 
www.skaeringsandager.dk 

www.skaeringsandager.dk                   Side 2 af  5 

 

Regnskab 2015 blev enstemmigt godkendt uden kommentarer eller 
spørgsmål. 
 

4) Rettidigt indkomne forslag: 
 
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: 
 
4.a 

 
 
Forslaget blev enstemmigt godkendt. 
 
4.b 

 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 
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4.c 

 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 
 

4.d 

 
 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 
 

Fra Michael Krone (nr. 11) er modtaget følgende forslag om tilføjelse af passus til 
ordensreglementet under afsnittet omhandlende husdyr: 
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4.e 

 

Forslaget blev sendt til afstemning med resultatet 5 stemmer for og 6 

imod. 
 

Forslaget blev dermed forkastet idet vedtagelse kræver 2/3 flertal jf. 
foreningens vedtægter. 
 

Der blev under forslaget udvist stor forståelse for problemet. Men flere  
fremhævede at katteejere allerede i dag er pligtig til at overholde 

gældende lovgivning på området, og at det de derfor for dem ikke gav 
mening at udvide ordensreglementet yderligere. 
 

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

 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 

 
Enkelte afklarende spørgsmål og svar til budgettet omkring de grønne 
arealer og vej vedligehold. 

 
Budgettet for 2016 vedtaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: 

 
Torben Wulff Hansen      
Frands Hollænder     
Claus R. Nielsen    På valg 
Michael Krone     
Søren Schmidt  På valg 

 
Søren Schmidt ønsker ikke at genopstille.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Ravn Nielsen. 
  

 Valg af to suppleanter.  
 
Claus Ravn Nielsen tager imod genvalg. 
Kristian Kindtler nr. 19 modtager valg 
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Suppleanter: Martin Svensson nr. 89 og Søren Jensen 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. 
 

- Bekymring omkring manglende træfældning/kapning og dermed 

manglende oversigtsforhold i 90 graders svinget ved Føtex.  
Bestyrelsen tager kontakt til nabo grundejerforening med henblik 

på en evt. løsning af problemet. 
 

- Snak/spørgsmål omkring Rafn & Søn.  
Bestyrelsen vil ikke kommentere, andet end at det er en sag 
mellem den enkelte grundejer og Rafn & Søn. 

 
- Er der planlagt anskaffelser, eksempelvis bordebænke sæt?  

Bestyrelsen tager sagen op, når gartneren er færdig med 
renoveringen. 

 


