
  Grundejerforeningen Pedersgård. 
 

Referat fra generalforsamlingen den 29. februar 2016. 

 

Der var 22 fremmødte.  

Generalforsamlingen blev afholdt i hos SMC Biler. 

(Bestyrelsen takker Kenneth for velvilligt at have lagt lokaler til og hygge om os med kaffe og kage.) 

 

Punkt 1… Valg af dirigent. 

Lars Nielsen (nr. 81) blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

 

Punkt 2… Formandens beretning. 

Formanden berettede om året. 

Vejene er repareret. 

Sportspladsen på Tjørring Skole er ved at blive byggemodnet. 

Selve skolen sker der til gengæld ikke så meget med. 

Formanden takkede Legepladsudvalget for et godt arbejde. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Punkt 3… Regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

Årets resultat blev et overskud på kr. 1.856,-,- 

Aktiver udgør i alt kr. 381.074,- 

(For detaljer, se hjemmesiden) 

 

Punkt 4… Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Valgt blev: 

Kenneth Jonassen (nr. 73) 

Thomas Dalgaard Henning (nr. 1) 

Jan Gaardbo (nr. 115) 

 

Punkt 5… Valg af suppleanter. 

Valgt blev: 

Inger Jørgensen (nr. 77) 

Lene Rasmussen (nr. 47) 

Tina (nr. 59) 

 

Punkt 6… Valg af revisor. 

Valgt blev: 

Flemming Larsen blev genvalgt som revisor. 

Mikael Rysberg blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

Punkt 7… Forslag fra bestyrelsen. 

Kontingentet hæves til kr. 1.100,- i 2016 og til kr. 1.200,- i 2017,- 

Dette gøres for at polstre vores kasse, til vi skal renovere vore veje. 

Formanden fremlagde et estimat for hvad det vil koste at renovere vejene. 

Budgettet blev fremlagt og godkendt 

(For detaljer, se hjemmesiden) 

 

Punkt 8… Indkomne forslag. 

Legepladsudvalget fremlagde forslag og estimat for renoveringen af legepladsen. 

(For detaljer, se hjemmesiden) 

Det blev besluttet at afsætte kr. 40.000,- til legepladsen. 

Der vil blive hårdt brug for frivillig arbejdskraft. 

Mød derfor talstærkt op når legepladsudvalget indkalder til arbejdsdag. 

Der vil desuden blive afsat midler til at få tyndet kraftigt ud i beplantningen på fællesarealet. 

 

Punkt 9… Eventuelt. 

Snak om løst og fast. 

Niels Nielsen bragte Legeskoven på banen. Kunne man bruge den til noget spændende. 



Debat om Tjørring Skole. Det ligner mere og mere en ruin. Bestyrelsen tager fat i kommunen. 

Snak om man, hvis man engang skal ændre på vedtægterne, skal ændre størrelsen på bestyrelsen fra 7 til 5 

medlemmer. 

 

Formanden overrakte de afgående bestyrelsesmedlemmer en vingave og takkede for samarbejdet. 

 

Husk at få registreret jeres mail-adresse på www.pedersgaard.dk  

Skulle der være nogen der ikke har en mail-adresse så giv bestyrelsen besked. Så vil i stadig få info. pr. brev. 

 

 

 

 

http://www.pedersgaard.dk/

