
                      Referat generalforsamling  
                  Grundejerforeningen Hagenæs  

                                                            Tirsdag den 30.6. 2020 kl 19.00 biblioteket, Jyllinge  

 
 
Dagsorden  
1 valg af dirigent 
2 Valg af referent 
3 Godkendelse af dagsorden  
4. Bestyrelsens beretning  
5. Regnskab 2019 
6. Indkomne forslag jf. Pgf. 5 stk. 1  
7. Budget for 2020 og kontingent 
8. Valg af bestyrelses medlemmer ( lige år 2 stk)  
          Medlem 2 år Toke Godiksen. (modtager genvalg ) 
          Medlem 2 år Jan Bodelsen ( modtager genvalg)  
9. Valg af suppleanter ( hvert år)  
             Bestyrelses suppleant: Jette Hansen ( modtager genvalg) 
             Revisor: Tommy Møller Hansen ( modtager genvalg) 
             Revisor suppleant: Ole Gylling ( modtager genvalg) 
10. Eventuelt 
 
Iht. Pgf. 1  Stk 3 kan grundejerne lade sig repræsentere på 
generalforsamlingen af sin ægtefælle eller samlever.  
 
 
Følgende husstande var repræsenteret på generalforsamlingen:  
1,9,13,16,17,19,21,26,27,35,37,38,43,57 ialt 14 ud af 49 
 
Ad 1 valg af dirigent: Ulla Bjerring 
Ad 2 Valg af referent: do.  
Ad 3 Godkendelse  af dagsorden: godkendt med tilføjelse af vedtægts forslag          
fra vores bank.  
Ad 4. Bestyrelsens beretning:  Godkendt uden bemærkninger  



Ad 5. Regnskab 2019: Godkendt uden bemærkninger 
Ad 6. Indkomne forslag jf. Pgf. 5 stk. 1 : ønsket  af vores bank: 
Pgf. 7 Bestyrelsen stk 5 Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af 
formanden og  et bestyrelsesmedlem I forening.  
Pgf 9 – Foreningens midler, regnskab og revision stk 1  Grundejerforeningens midler indsættes på 
en bankkonto, som alene kasseren har adgang til. Kasseren repræsenterer foreningen over for 
banken I forhold til normale daglige bankforretninger. 

Udsat pga vi ikke var over 50 % af foreningens medlemmer tilstede. Der 
indkaldes til ektraordinær generalforsamling. 
 
Ad 7. Budget for 2020 og kontingent, Godkendt og uændret kontingent. 
Ad 8. Valg af bestyrelses medlemmer ( lige år 2 stk)  
          Medlem 2 år Toke Godiksen. (modtager genvalg ) Genvalgt 
          Medlem 2 år Jan Bodelsen ( modtager genvalg)  Genvalgt 
Ad 9. Valg af suppleanter ( hvert år)  
             Bestyrelses suppleant: Jette Hansen ( modtager genvalg) Genvalgt 
             Revisor: Tommy Møller Hansen ( modtager genvalg) Genvalgt 
             Revisor suppleant: Ole Gylling ( modtager genvalg) Genvalgt  
Ad 10. Eventuelt 

Der blev snakket om hvorvidt vi skal sætte kontingentet op for at 
imødese en stor udgift når vejen skal have ny belægning. Bestyrelsen vil 
tage dette op på en kommende generalforsamling når der er skaffet 
klarhed over hvornår og hvor stor en udgift det drejer sig om. 

 
Referent:  
Ulla Bjerring  
 
Godkendt af referent:         Dato: Underskrift:  Ulla Bjerring 
 
 
              _______ ___________________________ 
 
 
Godkendt af formand:         Dato: Underskrift: Niels Gjeding Olsen 
 
 
              _______ ___________________________  


