REFERAT
Bodilsminde grundejerforening – ordinær generalforsamling
Mødested:
Mødedato:
Fremmødte:

Restaurant Lærkereden, Strandlystvej 9, 4560 Vig
søndag den 29. maj 2022 kl.10.30
Der var mødt 41 op, hvoraf 28 var stemmeberettiget

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2021
3. Bestyrelsens beretning ved formanden.
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab - herunder fastsættelse af kontingent.
5. Forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Evt. Her kan alt diskuteres, men intet besluttes.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Finn Grube som dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2021
Referatet blev godkendt, men der var tidligere godkendte ændringer til vedtægterne, som ikke var
implementeret. Dette retter bestyrelsen op på med det samme. Desuden var der sket en misforståelse
omkring hvem der var revisor og hvem der var revisor suppleant.
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
Bestyrelsens beretning blev gennemgået af formanden. Kloakering har været den største opgave, og der
har været vejsyn med Aarslev. Der fremkom spørgsmål fra forsamlingen, om vi har den rigtige
leverandør ift. vej-arbejde. Bestyrelsen undersøger løbende priser på nuværende såvel som andre
leverandører.
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab - herunder fastsættelse af kontingent.
Kasserer Michael Christensen gennemgik posterne fra regnskabet, og oplyste at den samlede saldo på
foreningens konti udgør DKK 227.561,84 d.d.
Regnskabet blev godkendt. Fastsættelse af årligt kontingent på DKK 700 blev også godkendt.
5. Forslag
Annelise Bunch fremlagde sit forslag til vedtægtsændring §5.1 omkring hegn i skel og ud til vej.
Forsamlingen kom med konstruktive måder til at forbedre dette forslag, som der så blev enstemmigt
vedtaget. Vedtægterne bliver således opdateret herefter, og vil være gældende fremadrettet.
6. Valg af medlemmer i bestyrelsen
Michael Christensen, Find Rosenwanger, Sabrina Berrah var på valg og modtog genvalg.
Helle Nielsen og Martin Hjort var på valg som suppleanter og modtog genvalg.
Revisor Preben Svendsen var på valg og modtog genvalg.
Revisor Rannva Poulsen (gen)opstillede som revisor og modtog genvalg.
Kaj Petersen opstillede som revisor suppleant og blev valgt.
Alle er valgt for en toårig periode.
7. Eventuelt
Der blev spurgt ind til stier ned til stranden, for at undgå de store veje og at rende ind i private haver.
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Kort orientering om hjertestarter: Naboforeningen Lyngtoften har fået tilsagn fra Trygfonden om tilskud til
hjertestarter og denne vil blive placeret på siden af det nyindkøbte skab, der placeres på venstre side af
indkørslen på Kinimondsvej overfor Thorsvej.
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