Grundejerforeningen
Roarsgård

Referat ordinær generalforsamling d. 27/4 2019

Til stede:
Referent: Lizette Breil
Anders Rynkebjerg + 1 (1), Holger
Nielsen (12), Johnny Krogager-Jensen
(14), Grethe Gam Beck (2), Lone Buch
(26), Anette Sørensen & Bjarne
Dalgård (21), Lizette Breil & Karsten
(17), Kenneth Kaae Laursen (13), Birgit
Bai Duelund & Kaj Pedersen (24),
Heidi & Michael Gøtze (7), Michaela
Brechling (5), Peter Kappel (16),
Henriette & Ole Juul (11)
1. Valg af dirigent
Bjarne Dalsgård blev valgt
2. Bestyrelsens beretning

3. Årsregnskab

4. Indkomne forslag

5. Budget næste år samt
fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af
bestyrelsesmedlemmer og
suppleant

Roarsgård står for at skulle kloakeres 2019-2021. Roarsgård
Grundejerforening er tilmeldt med Lone som repræsentant. For
mere info gå ind på;
https://www.odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering/omsommerhuskloakering
Der er kommet nye medlemmer i Grundejerforeningen:
Henriette og Ole (11), Mai-Britt og Johnny (14) samt Heidi og
Michael (7), og disse blev budt velkommen med ønsket om godt
samarbejde. Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Årsregnskabet viste et beskedent overskud. Der var ingen
spørgsmål til regnskabet. Kontingentet på kr. 500/årligt
fastholdes.
Der var ingen indkomne forslag kommet fra medlemmerne. Der
blev dog stillet forslag fra Grethe om vejbinder til grusvejen,
idet den støver voldsomt meget. Der henstilles dog til at være
agtpågivende ved kørsel, og hvad og hvordan støvbinder
er/anvendes vil blive undersøgt nærmere af Johnny (nyvalgt
medlem af bestyrelsen). Derudover blev der stillet forslag om
oprettelse af en fællesmail, som der var enighed om at oprette,
og Ole Juul vil stå for denne, samt forslag om oprettelse af en
facebookgruppe, som det dog viste sig allerede er oprettet.
Gruppen hedder ”Roarsgård” og kan findes på:
https://www.facebook.com/groups/501936850009822/
Blev behandlet under punkt 3.
Lone modtog genvalg, og Bjarne blev valgt som næstformand
Johnny og Heidi blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer, Kaj
blev genvalgt som suppleant.

8. Valg af revisor og
revisorsuppleant
9. Eventuelt

Karin blev genvalgt som revisor og Holger blev genvalgt som
revisorsuppleant
Der blev gjort opmærksom på, at der forefindes en hjertestarter
ved den lokale Daglig Brugsen på Lyngvejen.

