Grundejerforeningen Gerbredgaard.
Referat fra generalforsamlingen afholdt 06.07.2014, kl. 12.00 på Karrebæksminde
Kro.
Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Redegørelse for foreningens aktiviteter i det kommende år.
Fastlæggelse af kontingent og andre bidrag på grundlag af budget.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er John Gordon Rasmussen og Lars Halgreen, begge
er villig til genvalg
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, hvoraf normalt en skal være fra Havbakken og en fra
Bækkene.
9. Valg af 2 revisorer
10. Valg af 2 revisorsupplanter
11. Eventuelt

Ad.1
Henning Jørgensen blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamling var lovligt
indkaldt og med dagsorden i.h.t. vedtægterne.
Ad.2
Bestyrelsesformand Rene Jensen gennemgik summarisk beretningen, som ligger på
foreningens hjemmeside WWW.gerbredgaard.dk
Ad.3
Foreningens kasserer Lars Halgreen forelagde regnskabet og oplyste bl.a. at kontingentet er
opdelt i foreningskontingent – vejbidrag og pumpelaug.
Knud Sørensen Havbakken 267 havde en relevant bemærkning til indtægt og udgift til
pumpelaug, Lars Halgreen lægger en redegørelse ud på hjemmesiden.
Ellers ingen bemærkninger.
Ad.4
Rene Jensen oplyser at de 3 ” øer ” ud for Gerbredgaardsvej er ved at blive fjernet af HRJ
Service. Det er tanken at al beplantning skal fjernes, og efterfølgende sås græs.
Stormen havde været lidt hård ved trappen til den lille strand, der er foretaget reparation.

Der var spørgsmål m.h.t. klokkefrøer, disse skal ikke fjernes men bruges til yngelpleje for
udsætning ved Rønnebæksholm.
Rita Arnstrup, Bækkene havde en bemærkning m.h.t. førstehjælp før brug af hjertestarter.
Dorte Olsen , Havbakken 264 var utilfreds med Kitesurfere ved den lille strand, og mener at dette
skulle forbydes, Rene Jensen taler med Hans Jørgensen, da denne er udlejer på huset ved
stranden.
Ad. 5
Kontingent er uændret, budget godkendes.
Ad. 6
Ingen forslag.
Ad.7
John Gordon Rasmussen og Lars Halgreen blev enstemmigt genvalgt.
Ad. 8
Søren Christoffersen, Havbakken 258 og Knud Sørensen, Havbakken 267 blev valgt.
Ad.9
Genvalg til Henning Jørgensen og Tina Petersen
Ad.10
Nyvalg til Anne Sørensen, Havbakken 275
Ad.11
Der var en bemærkning til græsslåning af fællesarealer, som visse gange foregik om aftenen, hvis
det bliver et gentagende problem, taler Rene Jensen med HRJ Service.
Rene Jensen afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden og takkede bestyrelsen
for godt samarbejde.
Generalforsamlingen sluttede 12.45
Dato :
Dirigent Henning Jørgensen

Dato :
Referent Hans Johansen

