Referat fra generalforsamlingen i grundejerforeningen
Bispeengen-Munkemaen 25. maj 2021
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab for 2020 samt budget 2021 til godkendelse.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Valg af revisorsuppleant.
Fastlæggelse af kontingent (punktet er ikke relevant og udgår da
kontingentet er betalt).
10.Eventuelt.

Deltagere
Fra bestyrelsen:
Claus Hammerich (CH) – formand
Henrik Faurbye (HF) – Kasserer
Finn Donsager (FD)
Claus Borg (CB)
Christian Dollerup (CD)
Helle Trelle (HT) - suppleant
Fraværende: Henrik Søndergaard (HS) – suppleant

Øvrige deltagere: 14 personer.

1. Valg af dirigent.
Finn Schebye styrer ordet.

2. Bestyrelsens beretning.

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for de fremmødte.
Bestyrelsens beretning vil blive lagt tilgængelig på foreningens hjemmeside.

3. Fremlæggelse af regnskab for 2020 samt budget 2021 til
godkendelse.
HF fremlægger regnskab for 2021 samt budget for 2022 for de fremmødte. Regnskab og
budget blev godkendt af de fremmødte deltagere. Regnskab og budget vil blive offentliggjort
på foreningens hjemmeside.

4. Indkomne forslag.
4.1. Forslag til vedtægtsændringer for henholdsvis §11 og 12A
I §11 skal der tilføjes:
På alle andre af foreningens konti kan der kun disponeres af formand og kasserer i forening.

I §12A ændres første punktum til:
Der hensættes årligt et af bestyrelsen fastsat beløb, med udgangspunkt i overskud på
driften, samt afkast af tidligere års hensættelser, til imødegåelse af ændringer, reparationer
og vedligeholdelse af foreningens veje.
§16 opdateres til at inkludere information om at ovenstående punkter er blevet ændret.
Ændringsforslag blev godkendt af de fremmødte medlemmer.

5. Valg til bestyrelsen.
Claus Borg og Christian Dollerup er begge på valg og blev genvalgt.
Henrik Faurbye ønskede ikke genvalg
Mads Mulberg (Bispeengen 58) blev valgt og indtræder i bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg er Helle Trelle og Henrik Søndergaard. Begge er fraflyttet området og kan derfor ikke
genvælges.
Ny suppleanter er Finn Schebye (Munkemaen 15) og Tine Møller (Bispeengen 39)

7. Valg af revisor.
Christian Engelbrecht er på valg men ønsker ikke genvalg.
Ny revisor er Bjarne Rasmussen (Munkemaen 32).

8. Valg af revisorsuppleant.
Ny revisorsuppleant er Peter Brink – Bispeengen 19.

9. Fastlæggelse af kontingent (punktet er ikke relevant og udgår da
kontingentet er betalt).
Kontingent er opkrævet for 2021 til samme sats som for 2020.

10.

Eventuelt.

Bestyrelsen er blevet opfordret til at opsætte flere bænke på vores grønne områder.
Beboerne i Bispeengens første vænge ulige numre, havde ønske om beplantning i et af deres
grønne område i vænget. De vil komme med et oplæg til bestyrelsen.
Foranlediget af en rundskrivelse i Bispeengens første vænge ulige numre angående anonyme
breve til en husstand, har de nærmeste beboerne på eget initiativ afholdt et møde. De er
blev enige om at se fremad på trods af uenigheder.

BESLUTNINGSREFERAT
Efterfælgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Claus Hammerich (formand)
Mads Mulberg (kasserer)
Finn Donsager
Christian Dollerup
Claus Borg

