Holløselund Strand Grundejerforening
www. holloselundstrand.dk
e-mail.: post@holloselundstrand.dk
REFERAT AF GENERALFORSAMLING
Søndag den 16. juni 2013 kl. 10.00
Sankt Helene Centret
Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje
Foreløbig dagsorden og beslutnings referat.
1. Valg af dirigent : Søren Hansen blev valgt og mødet er rettidigt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden : Carl Christians beretning er godkendt/vedtaget
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for perioden 1. april 2012 til 31. marts

2013: Regnskabet er enstemmigt vedtaget.
4. Fremlæggelse af budget for perioden 2013-14 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår

uændret kontingent på kr. 400,00: Budget for 2014 er vedtaget og kontingent er uændret.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år: Alle er genvalgt. Valg af 2 suppleanter

for 1 år: Begge er genvalgt.
6. Valg af revisorer for 1 år, revisor er genvalgt.
7.

Indkommende forslag * 1. Rykkergebyr forhøjes fra 50 til 100, 2. Anden del er
indmeldingsgebyr til grundejerforeningen…. 1. Resultat bliver at gebyret for en rykker bliver
100 kr. plus omkostninger, 2. Flemming *indkommende forslag - trækker forslaget.

8. Carl Christian: fortæller om et træfældningstilbud … Hede Danmark kommer med en vurdering

af hver enkelte ejers grund. Firmaet har gode tilbud om vinteren. Flere grundejerforeninger har
snakket om at gå sammen om et fælles projekt. Man må selv bestemme i hvilket omfang træet
bliver fjernet fra grunden. Generalforsamlingen tilkendegiver at bestyrelsen må arbejde videre
med forslaget.
9. Eventuelt:

Jes Valhalla : Et spørgsmål om hundegøen i området. Politiet siger at den enkelte grundejer
selv skal henvende sig til politiet.
Trappeformand: Jens tager ordet og udbringer en tak til hjælpere…

*Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
den 2. juni 2013. Benyt evt. e-mail post@holloselundstrand.dk
Bestyrelsen:
Carl Christian Madsen

Formand

Ole Skjold

Næstformand

Gerda Krarup

Kasserer

Shannon Hawes

Sekretær

Jens Bodholdt

Trappeformand

genvalgt

genvalgt

genvalgt
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e-mail.: post@holloselundstrand.dk
Suppleanter:
Peter Iversholt

genvalgt.

Per Knudsen

genvalgt

Revisorer:
Søren Hansen

genvalgt

Flemming Andersen

genvtagt

Den endelige dagsorden vil foreligge en uge før generalforsamlingen og kan ses på
hjemmesiden: www.holloselundstrand.dk

Carl Christian Madsen
Formand

