
GRUNDEJERFORENINGEN “SØAGER” 
Formand Claus Brask Thomsen 

Søndervang 38, 2670 Greve, Tlf.nr.:   43 69 70 85  (h)    40 10 42 75  (m) 
E-mail:        Claus.Brask.Thomsen@get2net.dk

Se foreningens hjemmeside på: www.søager.dk

         Greve d. 31. marts 2005 
 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
  

    Torsdag d. 31. marts 2005 kl. 19:00 i Greve Borgerhus, Greveager 9 

 

DAGSORDEN: 

1. VALG AF DIRIGENT 

Til dirigent blev enstemigt valgt Kirsten Munck, Greve Strandvej 46. 
Indkaldelsen var rettidigt modtaget og dermed er generalforsamlingen lovlig. 
 

2. PROTOKOL OG BERETNING 

- Protokol fra ordinær generalforsamling 24-03-2004 (vedlagt indkaldelsen) 
Protokol godkendt uden bemærkninger. 
 

- Beretning 2004/05 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 
3. REGNSKAB 2004 

- Det reviderede regnskab er vedlagt indkaldelsen. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 
4. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2005 

Kontingent foreslås af bestyrelsen fastholdt på de nuværende 100 kr. Dette er godkendt af  

general forsamlingen  

5. FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER 

- Der er ingen forslag til vedtægtsændringer. 
 
6. INDKOMNE FORSLAG 

6.1 Bestyrelsen stiller følgende forslag: 

- ”Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at købe et nyt og bedre 
partytelt til max. 6000 kr”. 
General forsamlingen godkender forslaget enstemmigt. Bestyrelsen varetager herefter  
indkøb hvis/når rimeligt tilbud findes. Kvaliteten skal være bedre en det nuværende op  
til beløbsramme til max. 10000 kr.  
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7. DISKUSSION VEDR. OVERFLYTNING AF MEDLEMMER IMELLEM 
GRUNDEJERFORENINGEN ”SØAGER” OG GRUNDEJERFORENINGEN ”ROSENVANG” 

Forslag drøftet. Der tages en afventende holdning, og det lades op til grundejer  
foreningen ”Rosenvang” at argumenterer dybere for forslaget, hvorefter det evt. kan  
gen-drøftes  
Holdningen er klart tilkendegivet at såfremt det koster penge i form af fx  
tinglysningsafgifter eller lign, at så vil sammenlægning ikke være relevant. 

 

8. VALG 

Følgende er på valg: 
• Kasserer  Vibeke “Vips” Øland Genvalgt 
• Bestyrelsesmedlem  Kamilla Enggren Ikke genvalgt  

• Bestyrelsesmedlem  Per Rosenkrantz Genvalgt  
• Bestyrelsessuppleant Henrik Gehlsen Genvalgt 
• Revisor Kirsten Munck Genvalgt  
• Revisorsuppleant (for 1 år) Erik Dau Kan ikke genvælges  

 
Nyvalgt er Erik Dau som bestyrelses medlem.  
Nyvalgt Revisorsuppleant er Karina Nørgård , Metavang 6 

 
 
9. FASTSÆTTELSE AF VEDERLAG TIL BESTYRELSEN 

Bestyrelsen foreslår uændret vederlag – totalt 3000 kr . General forsamlingen vedtager  
forslaget. 
 

 
10. EVENTUELT 

 
- Vej vedligehold Der er tilsyneladende fra kommunens side prioiteret vej vedligehold – 

offentliggjort i Sydkysten . Det foreslås at prioitering undersøges nærmere. 
- På Søagervej er der placeret en udrangeret kassevogn uden nummerplader –  

formanden tager sagen op med vedkommende, inden evt politi anmeldelse. 
- Det foreslås at der i medlemsbladet ”Over hækken” anmodes hundeejere om at fjerne 

hundenens efterladenskaber. 
- Der køres stadig for stærkt på vejene i grundejerforeningen. Det foreslås at der i 

medlemsbladet ”Over hækken” anmodes om forsigtig kørsel.  
   
På bestyrelsens vegne, 

Med venlig hilsen 
GRUNDEJERFORENINGEN ”SØAGER” 

Christian Ottosen  
Sekretær  


