Referat fra Grundejerforeningen Bodilsmindes generalforsamlingen 27 06 2021
Referent: Helle Sandborg Nielsen
27 stemmeberettigede var til stede.

Dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
Valgt Finn Grube

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2020
Godkendt

3. Bestyrelsens beretning ved formanden.
Ud over den skriftlige beretning orienterede Lise.
Der har været små skavanker vedrørende aflevering af kloakeringen. Det vil blive gennemgået med
Aarslev. Hvis man har noget at klage over, der er inde på en egen matrikel, skal man selv henvende
sig til Aarslev på 24647914.
Vi kan nu tilslutte os. Vi har et halvt år til det.
Vejskilte, der er lidt bedagede, vil blive udskiftede. Der kommer et nyt op ved indkørslen til
Kinimondsvej, så man kan se vejnavnet fra begge sider på Nykøbing Slagelse vejen. Der kommer
også et nyt skab op til meddelelser på hjørnet af Kinimondsvej og Thorsvej.
Der skal mindes om, at man ikke benytter rabatterne til parkering af biler, trailere eller andet
opbevaring.
Beretningen godkendt.

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab ved Michael Christensen. Herunder fastlæggelse af
kontingent.
Regnskabet godkendt og kontingentets størrelse bibeholdes.

5. Indkomne forslag

Kontingent
§ 4.1 beløbet udgår. Vedtaget.
§ 4.3 sidste linje udgår. Vedtaget.
§ 5 Best forslag vedtaget. Hegn omkring parcellen må ikke være af plankeværksagtig karakter og
må ikke være over 1,80cm højt jf. hegnsloven og lokalplanen.
§ 5.5 Best. Forslag vedtaget med tilføjelsen ”ud for egen grund”.
§ 9.1 Best. forslag vedtaget. ” Der efter følgende bliver lagt op på foreningens hjemmeside”.
§ 9.3 Best. forslag vedtaget. ”Bestyrelsen er ulønnet, dog fritages formand og kasserer for at betale
årligt kontingent. Desuden får kasseren stillet et mobilt abonnement til rådighed, hvis nødvendigt.
§ 13.2 Teksten ændres til ” vedtægterne træder i kraft 27 06 2021.

6. Valg ifølge lovene.
På valg er:
Formand Lise Selsager: Genvalgt
Annelise Døngart: Genvalgt
Reviser: Rannva Gammelgaard
Kinimondsvej 6.

7. EVT.
Hjertestarter bliver der arbejdet videre med. Generalforsamlingen bakker op.

