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Formand Claus Brask Thomsen bød velkommen til generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent 
Til dirigent blev enstemmigt valgt Kirsten Munck, Greve Strandvej 46. 
Hun takkede for valget, konstaterede at indkaldelsen var rettidigt modtaget, og dermed at 
generalforsamlingen var lovlig. 

 

2. Protokol og beretning 
- Protokol fra ordinær generalforsamling 26-03-2009 

Protokollen ønskedes ikke oplæst, og blev godkendt uden kommentarer.  
 

- Beretning 2009/10 
Formanden afgav beretning. En enkelt parcelejer, Kirsten Andersen (Søndervang 41) påpegede at 
ikke alle er tilfredse med den nye vejbelysning, da den ikke oplyser indkørslerne. Formanden 
svarede at det netop var meningen med de nye lamper, at de oplyser vejene og ikke spreder lys 
ind over haverne. Det blev påpeget at der var omkring 70 deltagere i årets fastelavnsfest og  ikke 
kun 50. Formanden undskyldte fejlen. Årsberetningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

3. Regnskab 2009 
Kasserer Vibeke Øland fremlagde det reviderede regnskab for 2009. Der er et pænt overskud ift. 
omsætningen, men det skyldes den lille aktivitet. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt 
af generalforsamlingen. 
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Det blev oplyst at bestyrelsen har besluttet at kontingentopkrævningen fremover skal foregå via 
PBS. Det vil betyde en opstartudgift i næste regnskabsår (2010). Derudover vil det koste et gebyr 
pr. udsendt girokort, men Nordea, der er vores bankforbindelse, vil fremover også kræve et gebyr 
for at udskrive girokort. PBS ordningen vil lette arbejdet for kassereren med at håndtere 
kontingentopkrævningen og på sigt, når de fleste medlemmer har tilmeldt sig betalingsservice, 
forventes det ikke at blive dyrere end den nuværende ordning.  

 

4. Forslag til vedtægtsændringer 
Der var ikke stillet forslag til vedtægtsændringer. 

 

5. Indkomne forslag 
Bestyrelsen stillede følgende forslag: 

- ”Generalforsamlingen vælger et fastelavnsfestudvalg der får ansvaret for at 

arrangere Grundejerforeningen Søager’s Fastelavnsfest 2011 iht. et budget 

godkendt af bestyrelsen. Hvis et udvalg ikke kan nedsættes på 

generalforsamlingen arrangeres der ingen fastelavnsfest i 2011” 
 
Det var ikke muligt at nedsætte et udvalg iblandt de fremmødte medlemmer. Kirsten Munck vil 
fortsat gerne lægge have til og stå for maden m.m. Det blev besluttet at give arrangementet en 
change til, men bestyrelsen ønsker ikke længere at stå alene for arrangementet, hvis ikke 
forældrene til deltagende børn vil være med til at arrangere. Generelforsamlingen opfordrer derfor 
forældre til mindre børn til at melde sig til en ”arrangementskomite”. Opfordringen bør skrives på 
hjemmesiden og ved en evt. rundsendelse. 
 

6. Fastsættelse af kontingent for 2010 
Kontingentet blev af bestyrelsen foreslået fastholdt på de nuværende 100 kr. pr. år. Dette 
blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

7. Valg 
Følgende var på valg: 

 Formand  Claus Brask Thomsen  

 Bestyrelsesmedlem  Bjørn Werner (villig til genvalg) 

 Bestyrelsessuppleant Lisbeth Schäffer  

 Revisor Per Knudsen (villig til genvalg) 

 Revisorsuppleant (for 1 år) Kirsten Andersen 
 
Formanden ønskede ”nye kræfter” på posten og ønskede derfor ikke at genopstille, men da det 
ikke var muligt at finde en formandskandidat blandt deltagerne lod han sig overtale til at tage én 
periode mere som formand. Herefter blev resultatet af valget: 

Claus Brask Thomsen, Søndervang 38 blev genvalgt som formand. 

Bjørn Werner, Ole Larsensvej 8, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem uden at være til stede. 

Lisbeth Schäffer, Søndervang 37, blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. 

Per Knudsen, Søagervej 4A, blev genvalgt som revisor. 

Kirsten Andersen, Søndervang 41, blev genvalgt som revisorsuppleant for et år. 
 

8. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen 
Formanden foreslog at fastholde vederlaget uændret på 3.500 kr., hvilket blev vedtaget. Fordeling 
af vederlaget foretages af bestyrelsen.  
 

9. Eventuelt 
En række emner blev diskuteret under dette punkt: 
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 Flemming Ingstrup (Nørrevang 6) udtalte at det er godt at der er mulighed for at låne 
foreningens partytelt. 

 Der er et dybt hul i fortovet på Søagervej ud for nr. 6. Dong Energy og Teknisk Forvaltning 
i Greve Kommune er kontaktet. 

 Forskellige holdninger til evt. bankskift og til PBS blev luftet. 

 De nye regler for brug af brændeovne som blev omtalt i formandens beretning, blev 
diskutteret. 

 
Da der ikke var flere emner der ønskedes debatteret takkede formanden Kirsten for hendes 
ledelse af generalforsamlingen og deltagerne for god ro og orden. 

 
 

Greve, d. 26. marts 2010 
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Claus Brask Thomsen 
Formand 


