
 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 29/5 2019 

Der deltager 15 personer fra 13 hustande 

Formanden byder velkommen. 

1. Valg af dirigent 

Lasse nr  vælges. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt indkaldt 

2. Forslag til afstemning: 

Udførelse af alle arbejder på veje og fortove i indeværende år. Ændring af status på vores veje til ”Stillevej”. 

Etablering af 2 stk. vejbump Typegodkendt til 30 km/t, samt skiltning. Vi monterer selv disse foranstaltninger. 

Dette medfører en forhøjelse af det oprindelige tilbud på Kr. 111.965. 

Således forøges budgetpunktet ”Renovering af fortove og veje” fra estimeret Kr. 675.000 til Kr. 767.000. 

For at dette kan lade sig gøre, vil kontingentet i år være på Kr. 3.500. 

I 2020 vil kontingentet igen være nede på Kr. 2.500. 

Der bedes om skriftlig afstemning: 

Lasse og Jette tæller stemmer: Ja: 11 stemmer (heraf 3 på fuldmagt), nej: 9 stemmer (heraf 4 på fuldmagt) og 1 

stemme blank. 

Der spørges til hvornår arbejdet starter: fortovene ordnes i juni og vejene i august. 

Det vil tage en dag pr. vejstykke og vejen der arbejdes på vil være lukket for kørsel på denne dag.  

Der vil komme nærmere besked om nøjagtig datoer senere. 

3. Valg af administrator 

Bestyrelsen har indhentet tilbud fra: Advokatfirmaet Svendsen, Steen Nordbrink Rosendal, Erik Skov Jørgensen og 

Skog Assist. 

Der bedes om skriftlig afstemning. 

Lasse og Jette tæller stemmer: Advokatfirmaet Svendsen: 0 stemmer, Steen Nordbrink Rosendal: 15 stemmer (heraf 4 

på fuldmagt), Erik Skov Jørgensen: 1 stemme og Skog Assist: 2 stemmer (heraf 1 på fuldmagt). 

Da Steen er valgt som administrator kan han ikke også være revisor, derfor træder Ivan Rodian ind som revisor da han 

blev valgt til suppleant ved den ordinære generalforsamling 

4. Godkendelse af budget 2019 

Budgettet godkendes uden spørgsmål: 15 stemmer for (heraf 1 på fuldmagt) 

 

5. Eventuelt. 

Har nogen hørt noget om kondisti i forbindelsen med Ternesøparken: Ingen af de tilstedeværende har hørt noget til at 

den vil komme gennem grundejerforenings område. 

Dirigenten takker for god ro og orden. 

 

Grundejerforeningen Ternesøparken 


