
  Grundejerforeningen Pedersgård. 
 

Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 05. April 2011. 

 

Der var 9 fremmødte.  
 

 

Punkt 1… Valg af dirigent. 
Flemming Christensen  blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, men 

afholdt for sent. 

 

Punkt 2… Formandens beretning. 

Generelt er vores område i en rimelig stand. 

Vi kan stadig ikke få oplyst hos kommunen hvad der skal ske med skole og fritidshjem. 

Der mangler stadig nye gynger. Ny leverandør bestilles hvis nuværende ikke har monteret inden 1 Maj 
Har trods den hårde vinter fået ryddet vejene i rimelig grad. 

Der vil blive bestilt fejemaskine til vore veje. 

Bestyrelsen  arbejder pt. på at få en hjemmeside op at køre så vi kan få vore informationer ”på nettet”. 
Vi opfordrer alle beboere til at oplyse email-adresse så der også kan kommunikeres digitalt!!!!!!!! 

Beretningen blev godkendt. 

 

Punkt 3… Regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

Årets resultat blev et overskud på kr. 30.771,- 

Der overføres kr. 25.000,- til vejfond 
Egenkapitalen (Vejfonden) udgør herefter kr. 276.880,-  

 

Punkt 4… Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Valgt blev: 

Harly Nybo Thomsen  (89) 

Erik Hove  (113) 

Carsten Ebbesen  (57) 
Søren Simonsen (95) 

 

Punkt 5… Valg af suppleanter. 
Valgt blev : 

Tina Andersen (59) 

Kenneth Jonassen (73) 
Flemming Larsen (49) 

 

Punkt 6… Valg af revisor. 

Valgt blev : 
Egon Busk Mouritsen (63)  som revisor. 

Mikael Rysberg (65) som revisorsuppleant. 

 

Punkt 7… Forslag fra bestyrelsen. 

Der blev vedtaget et kontingent på kr. 1000,00 (Uændret) 

Budgettet blev godkendt.  
 

Punkt 8… Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Punkt 9… Eventuelt. 

Der var en god debat vedrørende forskellige emner. 

Bl. a. blev der ytret ønske om snerydning straks efter snefald, og bedre vedligehold af de grønne områder. 
Her måtte kassereren dog markere; og gøre opmærksom på at det vil medføre en kraftig kontingentforhøjelse 

Bestyrelsen vil i år indhente tilbud fra asfaltfirma, for at finde ud af prisniveauet. 

Beboerne anmodes om at parkere biler, trailere og campingvogne på egne matrikler. 

Har nogen lyst til at være medarrangør til vores sommerfest eller komme med gode ideer skal i ikke holde jer 
tilbage. Henvendelse til Jeppe Smith 

Vend--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vend 



 

Og så:      Se lige oplægget til vores hjemmeside 

 (Her vil al fremtidig information og kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer foregå)     

www.pedersgaardvej.dk 
 

Forslag til emner på hjemmeside modtages gerne (Henvendelse til Carsten Ebbesen) 

 
 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
 

 

Formand: 

Harly Nybo Thomsen 
Nr. 89 

ehthomsen@mail.tele.dk 

 
 

Kasserer: 

Lars Nielsen 

Nr. 81 
lars-eggert-nielsen@mail.dk 

 

 
Næstformand: 

Erik Hove  

Nr. 113 
hove@webspeed.dk 

 

 

Sekretær: 
Lars Pedersen 

Nr. 71 

libela@webspeed.dk 
 

 

Sommerfestansvarlig: 
Jeppe Smith 

Nr. 61 

cjsmith@webspeed.dk 

 
 

Hjemmesideansvarlig: 

Carsten Ebbesen 
Nr. 57 

carsten@ebbesen.mail.dk 

 

 
Søren Simonsen 

Nr. 95 

sks@simonsenas.dk 
 

 

 
 

 

P.b.v 

Harly Nybo Thomsen 
 

http://www.pedersgaardvej.dk/

