Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen BispeengenMunkemaen 17. marts 2022
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af regnskab for 2021 til godkendelse.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Valg af revisorsuppleanter.
Fastsættelse af kontingent samt gennemgang af budget for 2022.
Eventuelt.

Deltagere fra bestyrelsen
Fra bestyrelsen:
Claus Hammerich (CH) – formand
Mads Mulberg (MM) – Kasserer
Finn Donsager (FD)
Christian Dollerup (CD)
Tine Møller (TM) – suppleant
Finn Schebye (FS) - suppleant

1.

Valg af dirigent
Henrik Favrby styre ordet.

2.

Bestyrelsens beretning.
Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for de fremmødte.
Referatet blev godkendt af de fremmødte.

3.

Fremlæggelse af regnskab for 2021 til godkendelse.
Mads Mulberg gennemgår regnskabet for 2021 for de fremmødte. Regnskabet blev godkendt.

4.

Indkomne forslag
Forslag 1:

Etablering af petanque bane.

Forskellige muligheder samt ambitionsniveau for en sådanne bane blev drøftet mellem de
fremmødte. Der er en positiv holdning til forslaget og bestyrelses har fået mandat til at
undersøge mulighederne nærmere.

5.

Valg til bestyrelsen
På valg er: Claus Hammerich og Finn Donsager. Begge modtager gerne genvalg.
Begge genvalgt.

6.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Tine Dahl Møller og Finn Schebye. Begge modtager gerne genvalg.
Begge genvalgt.

7.

Valg af revisorer

På valg er: Henrik Mitts. Bjarne Rasmussen er ikke på valg.
Ulrik Kjølby.

8.

Valg af revisorsuppleanter
Jane Bogarch er ny revisorsuppleant.

9.

Fastsættelse af kontingent samt gennemgang af budget for 2022
Bestyrelsen lægger op til uændret kontingent hvilket blev accepteret af de fremmødte
medlemmer.

Mads gennemgår budget for 2022 for de fremmødte. Budget godkendt.

10.

Eventuelt
Der blev spurgt ind om eventuelle muligheder for støjreducering fra trafik på Anderupvej for
beboerne på Munkemaen ulige numre. Intet konkret blev besluttet men bestyrelsen er
opmærksom på problemet.

