
Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Svendebjerg den 
17.03.22 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning inkl. spørgsmål/bemærkninger  

3. Fremlæggelse af påtegnet regnskab samt budget til godkendelse  

4. Vedtagelse af kontingent, honorarer og diæter  

5. Valg af bestyrelse samt suppleanter  

6. Valg af revisor  

7. Forslag fra medlemmerne  

8. Eventuelt 

 

Velkomst 

Formanden byder velkommen, og bestyrelsen præsenterer sig. Carsten, vores kasserer, og 
vores suppleant Eva er ikke til stede i aften. Der er 44 medlemmer til stede i aften, og én 
deltagelse via fuldmagt.  

 

1. Valg af dirigent  

Vagn bliver valgt som dirigent. Han konstaterer, at der er indkaldt lovligt til 
generalforsamlingen.  

 

2. Bestyrelsens beretning inkl. spørgsmål/bemærkninger  

Formanden beretter om årets gang. Beretningen sendes rundt sammen med referatet, og der 
er derfor ikke taget referat heraf.  

Kommentarer til beretningen: 

 Der er en, der har bemærket, at to skraldespande (rest og mad) er blevet tømt samtidig i 
skraldevognen og har undret sig over dette. En anden oplyser at der den 7. april holdes 
høring på Langhøjskolen om affaldsordningen. En tredje bemærker, at vognene er 
inddelt, og at der også på sorteringsanlæggene kan sorteres efter farver på affaldsposer, 
så måske kommer madaffaldet alligevel det rette sted hen, selvom det ikke ser sådan ud.  

 En spørger, om det er muligt at sende kontingentopkrævningen over betalingsservice? 
Flere pointerer, at det er dyrt. Mange udtrykker tilfredshed med mobilepay.  

Dirigenten spørger, om beretningen kan godkendes. Medlemmerne godkender beretningen. 



3. Fremlæggelse af påtegnet regnskab samt budget til godkendelse  

Helene fortæller, at regnskabet er godkendt af formanden, kassereren og de to revisorer. Der er 
ikke brugt penge på bogen om kvarteret i 2021, da Forstadsmuseet ikke var klar til at udstede 
faktura før i 2022, hvor bogen udkommer. Dermed er denne udgift på 50.000 kr. flyttet fra 21-
budgettet til 22-budgetttet. Der er brugt lidt færre penge end budgetteret på aktiviteter, da 
ikke alt har kunnet lade sig gøre pga. corona. Puljen til trafiksikkerhed er ikke anvendt, da 
vejene har været gravet op det meste af tiden og fartmålinger ikke var mulige. 

Der er ingen spørgsmål hverken budget eller regnskab. Medlemmerne godkender budgettet 
for 2022 og regnskabet for 2021.  

4. Vedtagelse af kontingent, honorarer og diæter  

Formanden foreslår, at kontingentet fastsættes til 200 kr. som sædvanligt. Bestyrelsen får ikke 
honorarer eller diæter. Bestyrelsen lægger op til et budget, hvor langt de fleste penge går til 
medlemsaktiviteter. Medlemmerne godkender budgettet. 

5. Valg af bestyrelse samt suppleanter  

Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer, en kasserer og en suppleant. Alle stiller op til 
genvalg. Dirigenten spørger, om der er nogle, der har lyst til at stille op som suppleant eller 
medlem af bestyrelsen. Ingen stiller op. Alle er genvalgt. 

6. Valg af revisor  

Den eksterne revisor Lærke er villig til genvalg. Lærke bor i en tilstødende grundejerforening. 
Lærke bliver genvalgt. 

Den interne revisor er ikke på valg. Revisorsuppleanten er heller ikke på valg. 

7. Forslag fra medlemmerne  

Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne. 

8. Eventuelt 

Medlemmerne udtrykker tilfredshed med bestyrelsens arbejde.  

 

 

 

 

/Referent Sofie Juhl 

 


