
 

Terslev 4/9 2021 

Referat fra ordinær generalforsamling 1/9 2021 

Formanden byder velkommen til denne, på grund af corona, udsatte generalforsamling. 

1. Valg af dirigent 

    Lotte nr. 10 vælges 

2. Præsentationsrunde 

    Der deltager 22 personer fra 18 hustande  

    Der er nye medlemmer og disse bydes velkommen 

3. Bestyrelsens beretning. 

    Beretningen kan ses på grundejerforeningens hjemmeside 

4. Regnskab 2020 til godkendelse. 

    Rengskabet godkendes 

5. Indkomne forslag: 

 a. Forslag om rensning af fortove. 

     5 for og 11 imod = Ikke vedtaget 

 b. Forslag om udskiftning af træer i rundkørslen. 

     5 for og 11 imod = Ikke vedtaget 

 c. Forslag om biodynamisk dyrkning af fællesareal. 

     0 for og 15 imod = Ikke vedtaget 

6. Buget 2021  

    Godkendes med bemærkning om at: ca. 10.000 kr. sættes af til konsulentbestand vedrørende klagesag til 

    Dansk asfalt over asfaltarbejdet. Pengene tages fra puljen til rensning af fortove 

    De resterende penge fra puljen går i kassebeholdningen 

7. Valg af formand – vælges for 2 år.  

    Ken Frederiksen genvælges. 

8. Valg af bestyrelsesmedlem – vælges for 2 år. 

    Robert Vahlers genvælges.  

9. Valg af bestyrelsesmedlem – vælges for 1 år p.g.a. fraflytning. 

    Allan Varbo nr. 16 vælges. 

10. Valg af administrator – vælges for 1 år. 

      Steen Nordbrink genvælges. 

11. Valg af bestyrelsessuppleant 1 – vælges for 1 år. 

      Lisbeth nr. 18 vælges 

Grundejerforeningen Ternesøparken 



12. Valg af bestyrelsessuppleant 2 – vælges for 1 år. 

      John nr. 47 vælges 

13. Valg af revisor – vælges for 1 år. 

      Jens Andersen nr. 65 ”vælges”. Har efterfølgende sagt ja til værget 

14. Valg af revisorsuppleant – vælges for 1 år. 

      Lotte nr. 10 vælges 

15. Eventuelt. 

      - Der spørges til om det er lovligt at køre med fjernstyrrede bil på vores veje. Det er ikke forbudt 

      - Der opfordres/henstilles til at: 

      ¤ køre langsommere på vores veje  

      ¤ parkerer på p-pladserne ved rundkørslen og de 3 asfalterede pladser i bebyggelsen.  

         På vores område gælder i øvrigt færdselslovens § 29 vedrørende parkering (kan ses på hjemmesiden) 

      ¤ der ikke larmes med diverse motoriserede maskiner tidligt om morgenen og sent om aftenen 

      ¤ der fjernes ukrudt på fortove og uden for hæk ud for egen grund 

Dirigenten takker for god ro og orden og aftenen afsluttes med smørrebrød, øl og vand. 

 

 

 

 

 


