
Grundejerforeningen Moselund

Referat af Ordinær Generalforsamling søndag den 27. mai 2018 kl. 10.00 på ArresØ Skole.

Tilstede: 9 stemmeberettigede grundejere

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2017
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fremlæggelse af budget for 2018 (+2019)

6) Fastsættelse af kontingent
7) ValS af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
8) Eventuelt

Ad 1. Som dirigent blev foreslået og valgt Frank Dimke

Sorn referent blev forslået og valgt Lena Bergenholz

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. foreningens vedtægter.

Ad 2. Formand jytte Rudolph nævnte flg, emner i beretningen:

A. Konstituering af den nye bestyrelse
B. Vedligeholdelse af fællesareal
C. Vedligeholdelse af dræn
D. Vedligeholdelse af veje
E. Diverse

A. Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Jytte Rudolph
Kasserer: Lillian Hilton
Sekretær; Lena Bergenholz
Bestyrelsesmedlem: Edith Bøilerehauge
Bestyrelsesmedlem : Ole Engblom
Best. Suppleant: Anders Daniel Pedersen
Best. Suppleant: Frånk Dimke
Revisor: Jan Sørensen
Revisor supplant: Berit Simmering

B. - Vedligeholdelse af fællesarealet varetages af Anders Daniel Pedersen.

C. - Hoveddrænet og fællesudlØbet er vedligeholdt som besluttet af generalforsamlingen.
- Grundejere med egne dræn kan inden 1. oktober kontakte formanden, hvis de ønsker drænene

vedligeholdt (mod egenbetaling uden kørsel), når Sejersten kommer og ordner hoveddræn og

fællesudløb.

D. - NCC kommer i nærmeste fremtid og foretager tilsyn af vejene. Evt. skader bliver herefter udbedret
Formanden oplyser at Bygvangen vil blive ordnet uden beregning.

- Er der nogen der ser skader, så kontakt formanden hurtigst muligt.



- Grf. Moselund har betalt et å conto beløb på 37.500 kr. til asfaltering af Skovsøvej. Grf. Moselunds
andel af udgiften til asfaltering er 85.000 kr.

E. - Grf. Moselunds hjemmeside fungerer ikke, hvilket betyder at foreningen skal have en ny hjemmeside,
som den nye bestyrelse skalstå for.

- Der er strandrensning lørdag d. 9. juni kl. 9:30
- Der er Skt. Hansbål lørdag d. 23. juni kl. 21:00

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3. Regnskabet fremlagt af kassereren.
Kommunen har ikke mulighed for at opkræve penge til ubetalt kontingent, det skal grundejer-
foreningen selv opkræve. Der er en grundejer der ikke har betalt.

Regnskabet godkendt.

Ad 4. lndkomne forslag - ingen.

Ad 5. Budget for 2018 (+ 2019) blev gennemgået.

Budget godkendt.

Ad 6. Nuværende kontingentet på 1200 kr. fastholdes også i20L9.

Kontingent godkendt.

Ad 7. Følgende blev valgt:
Formand Peter Heidelbach (valgt for 2 årl
Bestyrelsesmedlem Lena Bergenholz (genvalgt for 2 år)
Bestyrelsessuppleant Anders Daniel Pedersen (genvalgt for L år)
Bestyrelsessuppleant Carl Sønnichen (valgt for L år)
Revisor Jan Sørensen (genvalgt for 1 år)

Revisorsuppleant Frank Dimke (valgt for 1 år)

Ad 8. Bestyrelsen opfordrer endnu engang alle til at oplyse deres mailadresse ellers
vil de fremover ikke modtage post fra Grundejerforeningen Moselund

Generalforsamlingen afsluttet kl. 10:55


