
 

 

 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamling i 
Holløselund Grundejerforening 
19. Juni 2016 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 
 

2. Valg af dirigent  
Søren Hansen  
 

3. Bestyrelsens beretning ved formanden Carl Christian (se bilag) 
vedtaget 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret 
regnskabet for perioden 1. april 2015 til 31. 
marts 2016 

Regnskabet er vedtaget 
 
 

5. Fremlæggelse af budget for perioden 
2016-2017 og fastsættelse af kontingent 

Budgettet er vedtaget  
 
 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 
periode på 2 år 

Ole og Shannon valgt til to år mere 
 
 

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år Suppleanter Peter og Dorthe er valgt 
 
 

8. Valg af revisorer for 1 år Revisorer  Søren og Flemming er valgt 
9. Indkommende forslag Der er ikke nogen indkommende forslag 
10. Eventuelt  Valhalla 1, Lisbeth -  Vis hensyn, søndagsfred 

Paw - enig med Lisbeth,  men der er 
forskellige måder man har sommerhus på.  
Jess -  mulighed for græsslåning om 
lørdagen… tiderne står på hjemmesiden.  
Inger -  parkering af biler… problemer på 
Kløverengen. 



Til stede: 

Jan Birk Kystvej 45 

Bent Nielsen og Christine Andersen  Møllegårdsvej 4 

Peter Zeeman og Mette Kystvej 41  

Jess Andersen Valhalla 4 

Hanne Hertz Valhalla 5 

Eva Nissen Valhalla 3 

Peter Rasmussen  

Laila Fenger Valhalla 1 

Inger Nilsen  

Flemming  Andersen Kløverengen  1 

Peter Iversholt 

Lise Aagaard  

Søren Hansen 

Ole og Hanne  

Jakob Koefoed  

Jens Bodholt 

Kim og Eva Dalhoff 

Dorte   Christiansen 

Gerda Krarup 

Carl Christian  Madsen 

Shannon Hawes 

 

Kommentarer til formandsberetning: 

Jess -  spørgsmål om vej – hvem skal betale? 

Zeeman – vedr. varsling af afslag: ikke afslag - tilbudt et møde  5. september. Derefter vil der 
være taget stilling til om der er grund til afslag.  

Jan Birk om vejlaug - separat konto til vejlaug… i grundejerforening.  Lige stort beløb.   



Carl Christian fortæller om historien bag vejlaug… hvis vi skal har et vejlaug skal der komme 
et forslag på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. 

Lise Åagard – problemer der hvor grus går over i asfalt…  Carl Christian - undersøger sagen. 

Kystsikring ? Hvad vil det sige? -  Carl Christian -  sandfodring…. .   ny beskrivelse. 

Eva - vil gerne have grundejerforeningen til at overtage styring af vejlauget.  Bed bestyrelsen 
om at overtage. 

Jess stiller et forslag at bestyrelsen kigger på det og undersøger muligheden.  

Flemming Andersen – grundejerforeningens sammensætning -  tvungne og frivillige 
medlemmer … kommunen lapper ikke … færdselsloven.  

 

Kommentarer til regnskab: 

Jan Birk -  vi er ved at opbygge en formue-  vil gerne komme med et forslag om at sætte penge 
til side til vejlaug. 

 

Kommentarer til budgettet 2017 

Jan Birk -  justering af kontingent så det reflekterer at der er kommet en formue.  Carl 
Christian svarer -  reposen er lavet var ikke så dyrt.  To sektioner skal udskiftes, og vi vil gøre 
det i løbet af året.  

Flemming Andersen:  grundejerforeningen skal også betale lidt af kystsikringen. Det er godt at 
opbygge lidt formue til det.  

 

 

 

 

 

 


