
  Grundejerforeningen Pedersgård. 
 

Referat fra generalforsamlingen den 24. februar 2010. 

 

Der var 13 fremmødte.  

 

 

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

 

Punkt 2… Formandens beretning. 
Generelt er vores område i en rimelig stand. 

Der er blevet brugt en del penge på vores fællesareal til bl.a. faldgrus på legepladsen 

Der mangler nu kun nye gynger. 

Glæde over at vi havde fået lavet revnerne i vejen inden den hårde vinter. 
Har trods den massive vinter fået ryddet vejene i rimelig grad. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Punkt 3… Regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

Årets resultat blev et underskud på kr. 26.704,- 

Dette skyldtes især tre store udgiftsposter: 

Certificeret faldgrus på legepladsen 

Renovering af stier på fællesareal 

Vedligeholdelse af veje 
Egenkapitalen (Vejfonden) udgør kr. 246.110,- 

 

Punkt 4… Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Valgt blev: 

Lars Nielsen (81) 

Jeppe Smith (61) 

Lars Pedersen (71) 
 

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) blev valgt som revisor. 
Mikael Rysberg (65) blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

Punkt 7… Forslag fra bestyrelsen. 
Der blev vedtaget et kontingent på kr. 1000,00 

Budgettet blev godkendt. (Ca. kr. 75.000,00) 

 

Punkt 8… Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Punkt 9… Eventuelt. 
Der var en god debat vedrørende forskellige emner. 

Bl. a. blev der snakket  om, hvad der skal ske med skolen og børnehaven. 

Bestyrelsen prøverat finde info herom. 
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. 
 

 



 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig følgende: 
 

 

Formand: 
Harly Thomsen 

Nr. 89 

97267372 
ehthomsen@mail.tele.dk 

 

Kasser: 

Lars Nielsen 
Nr. 81 

lars-eggert-nielsen@mail.dk 

 

Næstformand: 
Erik Hove  

Nr. 113 

97267751 
eh@uggerhoej.dk 

 

Sekretær: 

Lars Pedersen 
Nr. 71 

libela@webspeed.dk 

 
 

Jeppe Smith 

Nr. 61 
cjsmith@webspeed.dk 

 

Carsten Ebbesen 

Nr. 57 
carsten@ebbesen.mail.dk 

 

Søren Simonsen 
Nr. 95 

sks@simonsen-weis.dk 

 

 
 

P.b.v 

Lars Pedersen 
 


