
  Grundejerforeningen Pedersgård. 
 

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2012. 

 

Der var 20 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 udarbejdet en kritisk rapport vedr. legepladsen. 

Skolen lukker så det var nok sidste gang, vi var i fysiklokalet. 

Der er endnu ingen afklaring på, hvad der skal ske med skolen. 
Der er hyret en ny mand til snerydning og det funktionerer udmærket. 

Sommerfesten var blevet aflyst på grund af manglende tilmelding. 

Vores kasser havde valgt at stoppe og formanden takkede ham for indsatsen, med en flaske god vin. 
Beretningen blev godkendt. 

 

Punkt 3… Regnskab. 
Regnskabet blev godkendt. 

Årets resultat blev et overskud på kr. 3.154,- 

At årets resultat ikke blev større skyldes at vore aktier i Vestjysk Bank er faldet. 

Egenkapitalen (Vejfonden) udgør kr. 280.034,- 

 

Punkt 4… Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Valgt blev: 
Kenneth Jonassen (73) 

Jeppe Smith (61) 

Lars Pedersen (71) 

 

Punkt 5… Valg af suppleanter. 

Valgt blev : 

Tina Andersen (59) 
Peter Styhn (109) 

Flemming Larsen (49) 

 

Punkt 6… Valg af revisor. 

Valgt blev : 

Lone Rasmussen (47) 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. 68.300,00) 

 

Punkt 8… Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 

 

Punkt 9… Eventuelt. 

Der var en god debat vedrørende forskellige emner. 
Hvad der skal ske med skolen vides ikke, men bestyrelsen vil prøve at få det klarlagt. 

Det var glædeligt, at en del beboere meldte sig til festudvalget. De har indkaldt til deres første møde og vil 

komme med et oplæg til den største og bedste sommerfest der endnu har været……. 
 

Se i øvrigt vores hjemmeside: www. pedersgaard.dk 

 

 
 

Vend. 



Bestyrelsen har konstitueret sig følgende: 

 

 
Formand: 

Harly Thomsen 

Nr. 89 
97267372 

ehthomsen@mail.tele.dk 

 
Kasser: 

Kenneth Jonassen 

Nr. 73 

rikke-kenneth@mail.tele.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 

 


