Grundejerforeningen MARIELYST STRAND
Referat af generalforsamlingen, den 19. marts 2011
Sted: Super Bowling, Marielyst

Punkt 1
Der blev ikke vagt stemmetællere, skriftlig afstemning blev ikke aktuelt.
Leif Lau E33 blev valgt til dirigent:
Referent, Frank Moss Strømsted K 59
Fremmødt 26 grundejere.
Punkt 2
Formanden gennemgik den udsendte beretning, der blev godkendt uden spørgsmål og
bemærkninger i øvrigt..
Af hovedtræk kan nævnes:
Snerydning af absolut nødvendighed. Der er ikke et egentlig budget, men vej og vedligehold havde
”plads”. Arbejdsdagen er afløst af en inspektionsdag på området. Græsplænerne er generelt ok
vedligeholdt. Muldvarpebekæmpelsen fortsætter. Der er indgået en 3 årig aftale på vejvedligehold.
Der anvendes en ny metode, hvor det hidtidige slidlag afskrælles og udlægges på ny, med en særlig
maskine.
Punkt 3.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2010 med kommentarer til de enkelte poster.
Færre møder og afsat til ekstraordinær generalforsamling uden aktualitet gav overskud på disse
konti. Mindre omkostninger til vejvedligehold er brugt til snerydning. Afsat til vejvedligehold i
2008 er indtægtsført i regnskabsåret.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
Punkt 4
Kassereren fremlagde budgettet for 2011
Færre omkostninger, herunder en vedtaget 3 årig aftale om vejvedligehold, giver anledning til at
nedsætte kontingentet med kr. 50,00. Der afsat midler til beskæring af kraftig vækst på Dyrehaven.
Der blev spurgt til yderligere besparelse på portobudget mm. ved anvendelse af email.
Kontingent 2011 er kr.1.050,00
Antennebidrag er kr. 425,00
Rykkergebyr kr. 100,00
Gebyr Tvangsslåning kr. 150,00
Budget for 2011 blev godkendt.
Punkt 5.
Bortfaldet, ingen forslag
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Punkt 6.
a. Erik Christiansen genvalgt
b. Allan Greve og Henning Sørensen blev genvalgt
John Eggers blev valgt i stedet for Frank Moss Strømsted.
c. Frank Moss Strømsted blev valgt til ny formand i stedet for Svend-Erik Vogt som ønskede at
udtræde af bestyrelsen uden for valgperiode.
Punkt 7.
Arne Nyborg E38 nyvalgt
Erik Nordahl Pedersen H32 nyvalgt
Punkt 8.
Revisorer: Jørgen Petersen nyvalgt, Leif Lau E33 genvalgt, revisor suppl. Inger Clausen, K02
nyvalgt.
Punkt 9.
Udskiftning af postkassestativer til ensartede reoler blev forespurgt og bestyrelsen fik enigt mandat
til at arbejde videre på sagen til senere godkendelse. Der kom et forslag om TV3+ i anlægget. Det
vil koste ca. tkr. 40 om året og blev nedstemt på generalforsamlingen i 2008. Hul ved indkørslen til
Krondyrstien ved postkasserne søges udbedret.
Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden.

________________________
Leif Lau
Dirigent

____________________
Frank Moss Strømsted
Referent
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