Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Dankær.
Sted
Stengårdsskolen, Kantinen.
Tid
Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19.
Tilstede:
Tilstede var beboere fra: Sigridsvej 19, 24, 29, 31, 32, 38, 41, og 49.
Dagsorden
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Aflæggelse af regnskab, underskrevet af formand, kasserer og revisorer.
Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Valg af formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent
Jan fra S31 blev valgt. Generalforsamlingen blev informeret om, at formanden som udgangspunkt
ikke kan være dirigent. Generalforsamlingen var indforstået med at fravige dette udgangspunkt, da
der ikke var andre, der ønskede at være dirigent.
Ad 2 - Bestyrelsens beretning for året 2017-2018
Beretningen blev godkendt.
Ad 3 – Aflæggelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4 – Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Der vatr ikke modtaget nogen forslag.
Ad 5 – Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
Budgettet blev vedtaget.
Ad 6 – Valg af formand
Jan (S31) blev valgt til formand, da ingen andre ønskede at stille op til posten.
Ad 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Trevor (S32) og Anders (S49) blev genvalgt til bestyrelsen.
Jan (S19) og Jim (S24) blev valgt som suppleanter
Ad 8 – Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Steen (S29) og Annette (S24) blev genvalgt.
Ad 9 – Eventuelt
I forhold til GDPR, er formanden (Jan S31) kontaktperson for foreningen og Daniel (S41) blev

Dataansvarlig.
Vejfest. Festudvalget vil gerne bruge 6.000 kr. frem for de 5.500 kr. der er afsat.
Generalforsamlingen tilkendegav at være indforstået med dette.
Beskæring af beplantning bag S40. Jarl og Linda spurgte til mulighederne for at få beskåret træerne
på Grundejerforeningens grund. Det blev aftalt, at Jarl og Linda henvender sig til bestyrelsen.
Solcelle lampe på sti mellem Sigridsvej og Jarlsvej. Bestyrelsen orienterede om, at det ikke har
været muligt at finde en passende lampe. Hvis der er nogen, der har kendskab til solcellelamper, så
kom endelig med et bud.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19.50.

