Referat
Generalforsamling i Holløselund strand Grundejerforening
Feriecenter, Tisvilde
Afholdt søndag den 21, juni 2020 kI. 11:00 på skt. Helene
--oo0oo'Følgende punkter blev behandlet i henhold

1.

til

den udsendte dagsorden:

Godkendelseafdaesordenen'
indkaldelsen skal vælges 3, men kun
Godkendt, idet det dog blev bemærket, at der som anført i
medlemmer

2

til bestYrelsen'

2.

Valq af dirieent
søren Hansen valgt, og takkede herfor. søren konstaterede' at
på generalforsamLingen.

3.

Bestyrelsens beretning
jf' vedhæftede' I tillæg hertil
carl Christian Madsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning,
vel at mærke i en forening med
blev det bemærket, at der indenfor det seneste år er sket 10 salg,
til beretningen'
kun 61 medlemmer. AIle er solgt temmelig hurtigt' Der var ingen bemærkninger
som blev taget

4.

i

alt 74 grunde var repræsenteret

til efterretning'

bemærkninger hertil, og regnskabet blev
Jens gennemgik det revidered.e regnskab. Der var ingen
derfor enstemmigt vedtaget'

5.

Fremlaegeelse af budeet for 2020/21

Der var ingen bemærkninger hertil godkendt enstemmigt'

6.

på 2 år
VaIs af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode
for Jakob' Begge blev valgt'
Tomas accepterer genvalg, og shannon Hawes opstiller i stedet

7.

Valg af 2 suPPleanter for 2 år
De nuværende suppleanter blev genval'gt'

8.

Vals af revisor for 1 år
Flemming og Søren accepterer genvalg' Vedtaget'

8a.

Ind.komne forslas (vedtægter og reeler)

bestemmelsers vedkommende' Der fremkom
vedtægter og Regler blev gennemgået for enkelte
at ordet "kan" ændres til "skal"' Forslaget opnåede
ændringsforslag til vedtægternes § 6, således
og
13 ud af 14 stemmer (1 blank stemme)'
ikke tilslutning. vedtægterne blev vedtaget med
Reglerne ved blev vedtaget enstemmigt'

9.

Eventuelt
for at komme det til livs blev drøftet' Derudover
Støj fra fugle generer, og forskellige muligheder
at s1øjfe foreningens konto nr' 2 aht'
var der en opford.ring fra Flemming til Jens om at overveje
at undgå negative renter'
--oo0oo--

mødende for god ro og orden' samt for
Formanden afsluttede med at takke de på generalforsamlingen
til Jakob, som nu udtræder af bestyrelsen' men som
fremmødet i en corona-tid. En særlig tak blev rettet
Formanden opfordrede til at man som grundejer
har udført et godt stykke arbejde som trappeformand'
vejoverflade til træer/grene' der hænger ud over
ser på, om der som krævet er 4,20 meters højde fra
Kystvej 51 har kontakt til en professionel' der kan
vejen. Enkelte grunde har problemer med bjørneklo.

fjernedenslags,såmankanhenvendesigderforkontaktoplysninger'

Så1edes godkendt:

Dato:
.t

\- Lå,'
Formanden Carl Christian Madsen

