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Referat fra Generalforsamling 2016 

 Mødested: Gullestrup Skole 

 

Deltagere: Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15 og 16 

Fraværende: Nr. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 18, 19 og 20 

Afbud: Nr. 17 

 

1. Valg af dirigent: 
Thomas Nørtoft påtog sig igen hvervet som dirigent, og ledte os sikkert igennem aftenen. 

 

2. Formandens Beretning: 
Claus Damgaard fremlagde Formandens beretning, som nu kan findes på hjemmesiden under 

menuen Generalforsamlinger. 

 

3. Regnskab for 2015: 
Claus Damgaard gennemgik regnskabet for 2015. Regnskabet kan findes på hjemmesiden under 

menuen Budget / Regnskab. 

Bestyrelsen fik til opgave i den kommende tid at få undersøgt, hvad der er af muligheder for at få 

en højrente konto. 

Endvidere skulle bestyrelsen undersøge hvad et nyt slidlag på vores vej ville koste, og hvornår det 

ville være aktuelt med et sådan. 

 

4. Budget for 2016: 
Claus Damgaard gennemgik budgettet for 2016. Budgettet kan findes på hjemmesiden under 

menuen Budget / Regnskab. Det blev bemærket at vi i år ikke har så mange penge til Vejkontoen da 

en del af pengene er gået til Geopartner, for deres arbejde med tinglysningerne. 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 
Jævnfør budgettet blev det besluttet at sætte kontingentet til 1000kr. de næste år, for at få betalt 

for tinglysningerne. 

 

6. Behandling af indkomne forslag: 
Der var ingen indkomne forslag. 
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7. Valg af medlemmer til Bestyrelsen: 
Nye medlemmer af bestyrelsen er Brian Bank Christensen, Carsten Engstrøm Johansen og Carsten 

Arvad. 

 

8. Valg af suppleanter til Bestyrelsen: 
Som suppleanter blev valgt Thomas Nørtoft og Søren Jespersen-Skree 

 

9. Valg af Revisor og Revisorsuppleant: 
Mikael Kastås blev valgt som revisor og Anette Nørtoft som revisor suppleant. 

 

10. Eventuelt: 
Nabohjælp 

 Der blev snakket om hvad Nabohjælp var og hvordan man meldte sig til. 

Det blev i den forbindelse aftalt, at bestyrelsen skulle købe et Nabohjælp skilt til området. 

 

Købmand i Gullestrup 

En større købmandskæde overvejere at starte en butik her i Gullestrup. 

I den forbindelse har Gullestrup lokalforening bedt de enkelte grundejerforeninger i 

Gullestrup om, at lægge lidt pres på kommunen for at fremskynde processen. 

 

Stammer med redekasser 

 Da de fleste stære stammekasser er rådnet og væltede, har Claus undersøgt hvad nye 

stammer ville koste, hvis der endnu engang er stemning for sådanne. 

Der skal mindst være 10 interesserede og så er prisen omkring 400,- pr. stk. 

 

Væltet træ på Sahlholdtvej. 

 Bestyrelsen fik til opgave at kontakte kommunen for igen at få rejst det væltede træ på 

Sahlholdtvej. 

 

 

 

Referent: Søren Jespersen-Skree 

 

Referatet er godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden den 25. april 2016 

 


