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Bork, den 26. april 2014 

 

 

Referat fra generalforsamling 

 

 

 

Lørdag den 26. april 2014 kl. 10.00 i  

Bork Hallen, Midtbyvej 32, Nr. Bork, 6893 Hemmet 

 
 

Per Sørensen bød velkommen til årets generalforsamling, og han sagde, at det er dejligt at se, 

at så mange af vore medlemmer støtter op om foreningen og deltager her i dag. Han oplyste 

også programmet for afholdelse af generalforsamlingen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

Poul Erik Hansen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind-

kaldt. Det blev tiltrådt af deltagerne. 

2. Valg af stemmeudvalg 

Lise Krintel og Inge Lise Andersen blev valgt. 

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

Beretningen er vedlagt. 

 

Der var flg. spørgsmål: 

- Hvem har ansvaret for træer fra fællesområderne, der vælter i en storm? 

   Træer på egen grund er grundejerens ansvar. Træer fra fællesområderne er  

   grundejerforenings ansvar. 

- Kommunen/Forsyningen har gravet grøfterne, så der er dybere end før. Det betyder, 

  at der nu står mere vand grøfterne, og rørunderføringerne sidder for højt oppe. Hvad 

  bliver der gjort ved det? 

  Grundejerforening har drøftet dette problem med kommunen, som har lovet at se på 

  problemet. 

4. Aflæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor til godkendelse samt forelæggelse 

af budget for det kommende år. 

Lone Christensen fremlagde regnskabet, som blev godkendt af deltagerne 

Lone Christensen fremlagde også budgettet for 2014. 

 

Der var et spørgsmål om budgettet for internet mv. Dette var steget til 10.000 kr. 

Lone svarede, at det var for at sikre sig, hvis der skulle foretages lidt større indkøb. 

Herefter blev budgettet godkendt. 

 

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet, og året gæstetaler MF Henrik Dam Kristensen 

fortalte om det at komme fra Vorbasse til Christiansborgs bonede gulve. 

Efter Henrik på morsomste vis havde underholdt forsamlingen, blev generalforsamlingen gen-

optaget. 

 

5. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde forslag til opdatering af foreningens vedtægter. 
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Dirigenten gav Søren Enemark ordet, så han kunne gennemgå forslaget. Først forklare-

de han, at der på sidste års generalforsamling blev nedsat et udvalget til at gennemgå 

og opdatere de nuværende vedtægter. Udvalget bestod af Lise Krintel, Poul Erik Hansen 

og Søren Enemark. Udvalget havde udarbejdet forslaget, som de sendte til bestyrelsen. 

Bestyrelsen sender så forslaget videre til generalforsamlingen. 

Derefter gennemgik Søren Enemark forslaget paragraf for paragraf. Der blev lavet en 

enkelt tilføjelse til § 5: 

 

Stk. 2: Såfremt et medlem ikke har mulighed for at bruge hjemmesiden, kan der rettes 

henvendelse til grundejerforeningens formand, som derefter sender materialet til gene-

ralforsamlingen til medlemmet pr. post. 

 

De øvrige paragraffer bliver så nummeret om, så de passer i rækkefølgen. 

 

Dirigenten satte derefter forslaget til afstemning, og det blev vedtaget. Da der ikke var 

nok til en endelig godkendelse jf. vedtægterne, blev forslaget sendt videre til en ekstra-

ordinær generalforsamling, som blev afholdt kl. 13 samme dag. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen havde forslået uændret kontingent. Dette blev godkendt af forsamlingen. 

7. Valg af formand / kasserer 

I lige år er det kassereren, der er på valg. Lone Christensen var villige til genvalg, og 

Lone blev valgt uden modkandidat. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Der var 1 bestyrelsesmedlem på valg. Søren Enemark var villig til genvalg, og Søren 

blev valgt uden modkandidat. 

Der var 2 bestyrelsessuppleanter på valg. Knud Christiansen og Hans Pedersen var 

begge villige til genvalg, og begge blev valgt uden modkandidater. 

9. Valg af revisorer og suppleanter  

Der var 2 revisorer på valg. Lise Krintel og Inge Marie Holdt var begge villige til gen-

valg, og de blev begge valgt uden modkandidater. 

Der var 2 revisorsuppleanter på valg. Poul Erik Hansen og Lilly Andreasen var begge vil-

lige til genvalg, og de blev begge valgt uden modkandidater. 

10. Valg af udvalgsmedlemmer 

Der blev ikke nedsat nogen udvalg. 

11. Eventuelt 

Henrik Dam Kristensen foreslog, at bestyrelsen indhentede medlemmernes E-mail 

adresser, så der også på den måde kunne udsendes oplysninger. 

Søren Enemark oplyste at bestyrelsen arbejder netop med den problemstilling. 

 

PS takkede dirigenten for arbejdet, og han oplyste at næste års generalforsamling ville 

blive afholdt den 18. april 2015. 

 

Referent: Søren Enemark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.falengf.dk Kosigvænget 59, 6893 Hemmet bestyrelse@falengf.dk 

 

3 

Bork, den 26. april 2014 

 

 

Referat ekstraordinær generalforsamling 

 

 

 

Lørdag den 26. april 2014 kl. ca. 13 i  
Bork Hallen, Midtbyvej 32, Nr. Bork, 6893 Hemmet 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

Poul Erik Hansen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind-

kaldt. Det blev tiltrådt af deltagerne. 

2. Valg af stemmeudvalg 

Der blev ikke nedsat stemmeudvalg. 

3. Ændring af vedtægterne 

Forslaget til opdaterede vedtægter blev sat til afstemning, og det blev enstemmigt ved-

taget  

 

Referent: Søren Enemark 


