
Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen 

Bispeengen-Munkemaen 10. marts 2020 
 

Deltagere: Samlet bestyrelse inkl. suppleanter samt ca 18 medlemmer. 

  

Sted:  Søhusskolen 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse 

4. Indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelsen 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisor 

8. Fastsættelse af kontingent 

9. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 
 

Bjarne Rasmussen styre ordet. 

 

2. Formandens beretning 
 

Foreningens formand Claus Hammerich fremlagde bestyrelsens årsberetning for 

de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget. 

Beretningen vil blive gjort tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse 
 

Foreningens kasser Henrik Faurbye fremlagde regnskab for 2019 for de 

fremmødte medlemmer. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Regnskabet vil 

blive gjort tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

 

 



 

4. Indkomne forslag 
 

4.1 Beskadiget asfaltbelægning på fortov ved Bispeengen 63 

 

Tung trafik har beskadiget fortovet ved Bispeengen 63. Beboerne beder 

bestyrelsen udbedre skaderne.  

 

Bestyrelsen vil ved næste markvandring besigtige skaderne samt finde en 

løsning.  

 

5. Valg til bestyrelsen 
 

På valg er Claus Hammerich og Finn Donsager. Begge er villige til genvalg. 

Begge genvalgt.   

 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 

På valg er Helle Trelle og Henrik Søndergaard. Begge er villige til genvalg. Begge 

blev genvalg. 

 

7. Valg af revisor 
 

På valg er Henrik Mitts som er villig til genvalg. Henrik Mitts blev genvalgt.  

 

8. Valg af revisorsuppleant 
 

På valg er Bjarne Rasmussen, Munkemaen 32. Bjarne blev genvalgt. 

 

9. Fastsættelse af kontingent 
 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  

 

Budget for 2020 blev gennemgået af foreningens kasser. Budget for 2020 blev 

godkendt af de fremmødte.  



10. Eventuelt 
 

10.1 Der blev spurgt ind til udfordringen med ujævn indkørsel ved Munkemaen 

15,17 og 19. Bestyrelsen har indhentet 2 tilbud men finder disse løsninger 

for dyre taget i betragtning af at der ikke ydes garanti. Bestyrelsen 

arbejdere videre på at finde en acceptabel løsning. 

 

 

 

10.2 Bestyrelsen er blevet opfordret til at opdatere foreningens vedtægter til at 

indbefatte en opfordring til grundejerne om at holde deres grund i en 

præsentabel stand. 

 

 Bestyrelsen vil drøfte dette på næste bestyrelsesmøde. 

 


