
Bestyrelsesmøde søndag den 23. august 2020, kl. 16.00 

Til stede: Lars Jensen, Lajla Klamer, Jane Schou og Mette Haagensen 

 

Dagsordenen var drøftelse af muligheder og indhold for afholdelse af (udskudt) ordinær generalforsamling.  

Forsamlingsforbud: Vi må stadig kun samles 100 mennesker + Krav om 1 meter mellem alle fremmødte (2 
meter fra taler). 

Gennemførelse vil derfor medføre, at vi opfordrer til, at der kun møder én person pr. matrikel, så vi kan 
overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.   

Vi kan være i Husum Boldklub, hvis der ikke er andre arrangementer. Der er kun ledigt om onsdagen. Vi 
forsøger at få tid onsdag den 7. oktober 2020.  

 

Klimatilpasningsprojekt (skybrudssikring)  

Hofor vil komme på generalforsamlingen og fortælle om deres planer med klimatilpasning i 
grundejerforeningen.  

 

Nye asfaltborder 

Jane har indhentet tilbud på opretning af kantsten foran plænen som priseksempel for at se hvad arbejdet 
koster. Stykket foran plænen er på 125 meter og koster kr. 46.875 + moms for at lave en ny asfalt forkant 
inkl. ophugning af gammelt, opretning af 50 fortovsfliser kr. 28.800 + moms, udskiftning af gamle fliser med 
nye fliser kr. 45.800 + moms. Dvs. en meterpris på ca. kr. 1.215. Vi indhenter andre tilbud for at kontrollere 
prisniveau.  

Vi kan ikke påbegynde udbedring af veje og fortove, før der har været 1 års gennemgang af de opgravede 
fortove i forbindelse med fibernettet. Det forventes at 1 års gennemgang er til marts 2021.  

 

Revidering af dagsorden til generalforsamling 

Revideret dagsorden er optrykt på sidste side.  

 

Dyssevænget den 23. august 2020 

Referatet er oplæst og godkendt af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.    



UDSAT GENERALFORSAMLING i G/F Slotsfruens Vænge 

Hofor indleder kl. 18.30 med et oplæg om klimatilpasning i G/F Slotsfruens Vænge  

 

Revideret dagsorden til generalforsamling kl. 19.30 

1. Valg af dirigent og referent.  
o Bestyrelsen foreslår Jo Krøjer som dirigent og Birthe Ougaard som referent. 

2. Formandens beretning v/ Jane Skou 
o Formandens beretning indeholder bl.a. etablering af fibernet, hvor referat af vejsynet den 

10. marts 2020 er vedlagt som bilag 1  
3. Gennemgang af regnskab v/ Lajla Klamer  

o Regnskab er vedlagt som bilag 2 
4. Indkomne forslag (1): 

a. Elektronisk kontingentopkrævning via Nets/PBS:  
Bestyrelsen foreslår, at kontingentopkrævningen kan tilmeldes PBS, da det vil lette 
kassererens arbejde.  

5. Valg af kasserer 
o Lajla Klamer modtager ikke genvalg.  
o Hvis du kunne tænke dig at stille op som ny kasserer, må du meget gerne henvende dig til 

Jane, Dy13.  
6. Indkomne forslag (2): 

a. Ekstern regnskabsfører: Hvis der ikke bliver valgt en ny kasserer foreslår bestyrelsen, at JJ 
Ejendomsadministration ApS vælges som ekstern regnskabsfører. Det giver en ekstra årlig 
udgift stor kr. 28.500 samt en opstartsudgift stor kr. 13.500.    

b. Det tidligere annoncerede punkt om opsparede midler falder bort, da Danske Bank har 
oplyst, at Grundejerforeninger ikke betaler negative renter.   

7. Fastsættelse af kontingent 
o Hvis forslaget om ekstern regnskabsfører blev vedtaget foreslår bestyrelsen, at 

kontingentet stiger fra kr. 1.200 årligt til kr. 1.450 årligt.  
8. Forelæggelse af budget til godkendelse v/ Lajla Klamer 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

a. Bestyrelsesmedlem Mikkel Vilby er på valg. Modtager genvalg 
b. Bestyrelsesmedlem Lars Jensen er på valg. Modtager genvalg 
c. Kassereren er på valg. Behandlet under punkt 5. Hvis der ikke blev valgt kasserer, vælges 

yderligere 1 menigt bestyrelsesmedlem.  
d. Suppleant 1 Mette Haagensen er på valg. Modtager genvalg 
e. Suppleant 2 Anders Lorenzen er på valg. Modtager genvalg  

10. Valg af revisorer og suppleanter 
a. Revisor Lis Johansen er på valg. Modtager genvalg 
b. Revisor Niels Munk er på valg. Modtager genvalg 
c. Revisorsuppleant 1 Jo Krøjer er på valg. Modtager genvalg 
d. Revisorsuppleant 2. Posten er pt ikke besat.  

11. Eventuelt 
 


