
 

Referat af 
Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen 

 
Violens kvarter, Gullestrup  
Sted: Gullestrup Skole  
Tid: Mandag d. 31 april 2014, kl. 19.00  
 
Afbud fra: nr. 6, 9, 15 
  
Referat 
  
Ad. 1. Thomas Nørtoft blev valgt som dirigent.  
 
Ad. 2. Formanden Rikke Grønbech fremlagde sin beretning. Beretningen kan ses på hjemmesiden.  
 
Ad. 3. Regnskab for 2013 blev fremlagt og godkendt med forbehold for evt. fejl i sammentælling af 
udestående kontingent. Kassereren tjekker op for eventuelle fejl.  
 
Ad. 4. Budget for 2013 blev foreslået og godkendt.  Pengene sættes på en høj rente konto og bindes i 5 år. 
Lars omdeler regnskabet til alle husstande. 
 
Ad. 5. Kontingent blev fastsat til 750 kr. pr. år. Betaling senest d. 1. maj 2013. Der vil komme en reminder i 
postkassen. Ved senere indbetaling og rykker, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 100,-  
 
. 
 
Ad. 6d. Michael Kastås laver en seddel til postkasserne hvor hver husstand kan påfører sine runde 
fødselsdage/ mærkedage så ingen bliver glemt. Ligeledes besluttede vi at gave beløbet er 50 kr. 
Der gives gave runde fødselsdage 30 år og op, barselsgaver, konfirmationer, bryllup, kobberbryllup, 
sølvbryllup osv. Begravelser. 
  
Ad. 7. Bestyrelsen 2014 - 2015 består af: Claus Damgaard nr. 10  
                                                                          Michael Kastår nr. 2  
                                                                          Søren Jespersen-Skree nr. 4  
                                                                          Christina Witt Jensen nr. 17  
                                                                          Christian Bach nr. 5  
 
Ad. 8. Suppleanter til bestyrelsen 2014 – 2015 blev Rikke Grønbech nr. 11 og Lars Fiil nr. 3. 
  
Ad. 9. Randi Bach, nr. 5 fortsætter som revisor og Carsten Arvad, nr. 14 blev valgt som revisorsuppleant.  
 
 
 
Ad. 10. EVENTUELT 



 Ad. 10.a. Den nye bestyrelse kontakter kommunen i forhold til at §3 så den lovliggøres og ikke er omfattet 
af hegnsloven. Det vil sige at de 3 første linjer i §3 skal tinglyses så de til side sætter hegnsloven. 
  
Ad. 10.b.Vejledning i forhold til §3 lægges på vores hjemmeside.  
 
Ad. 10.c.Forslag til at træer beskæres i forhold til belysning og gangstier på fælles arbejdsdag. 
 
 
Referant: Lisette nr.7 


