GRUNDEJERFORENINGEN

BRØNSHOLMGÅRD
2980 KOKKEDAL
WWW.BRONSHOLMGAARD.DK

Kokkedal, 16 marts 2021

Grundejerforeningens 56. ordinære generalforsamling:
Tirsdag, den 16. marts 2021 kl. 19:00
Afholdt uden fysisk fremmøde – ref. indkaldelse. Afstemning ved fuldmagt.
REFERAT
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter § 9.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Claus Vigsø.
Dirigent valgt.
Dirigent henviste til indkaldelse dateret 24.2.2021 samt særskrivelse dateret 24.2.2021.
Dirigent konstaterede at generalforsamling – under de givne omstændigheder – var indkaldt
lovligt. Ingen medlemmer havde indgivet protest mod bestyrelsens beslutning om afholdelse
af generalforsamling uden fysik fremmøde samt afstemning ved fuldmagt.
Dirigent fik af revisor Torsten Petersen overbragt optælling af afgivne fuldmagter.
Samlet modtaget 29 fuldmagter. Dirigent konstaterede, at ingen medlemmer havde stemt
”nej” til nogle af de fremsatte afstemningspunkter. Alle punkter vedtaget.
Afstemningsresultat vedlægges referat.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsens beretning blev godkendt
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Det reviderede regnskab blev godkendt
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse
af kontingent:
- Bestyrelsen foreslår kontingent iht. §5 fastsættes til kr. 395,- pr. parcel. (uændret)
- Bestyrelsen foreslår strafgebyr iht. §5 fastsættes til kr. 100,- pr. rykker. (uændret)
Bestyrelsens forslag vedtaget.
5. Forslag fra medlemmerne:
- Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag fra medlemmerne
Dirigenten kunne konstatere at der ikke var nogle forslag.
6. Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen:
- På valg er bestyrelsesmedlemmer:
o Danny Benche
(modtager genvalg)
o Michael Pedersen
(modtager genvalg)
- På valg er suppleant:
o Allan Reinholdt
Dirigenten konstaterer, at alle 3 blev genvalgt

(modtager genvalg)
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7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter:
- På valg er revisorer:
o Torsten Hofmann-Petersen
o Jimmi Larsen
- På valg er revisorsuppleanter:
o Merete Brejl
o John Wildner

(modtager genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager genvalg)

Dirigenten konstaterer, at alle 4 blev genvalgt
8. Eventuelt.
Dirigenten konstaterer at der ikke var spørgsmål og takker for god ro og orden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen
BRØNSHOLMGÅRD
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