Grundejerforeningen
Roarsgård
Til stede:
Holger Nielsen (12), Johnny KrogagerJensen (14), Lone Buch (26), Anette
Sørensen & Bjarne Dalgård (21), Kaj
Pedersen (24), Heidi Gøtze (7), Helle
og Steen Pedersen(6)
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

Referat ordinær generalforsamling d. 28. juni 2020

Referent: Bjarne Dalgård

Johnny Krogager-Jensen. Dirigenten kunne kunne konstatere at
indkladelsen var i orden, selvom Corona-problemer havde
forhindret afholdelse af generalforsamlingen inden for
vedtægternes bestemmelser.
Formanden takkede først for indsatsen på arbejdsdagen, som
blev afholdt før generalforsamlingen.
Roarsgård står for at skulle kloakeres. Det forlyder nu, at
kloakeringen af vores område påbegyndes i septamber 2020 og
forventes afsluttet juli 2021.
Roarsgård Grundejerforening er tilmeldt med Lone som
repræsentant. For mere info gå ind på;
https://www.odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering/omsommerhuskloakering
Man drøftede mulighederne for et samlet tilbud fra en
entreprenør vedr. kloakering på de enkelte grunde. Men det
bliver nok svært pga. de mange individuelle forhold.
Alle grundejere har fået tilsendt en mail om beskæring af træer
og buske i nærheden af veje. Grundejerforeningens buske og
træer overholder efter arbejdsdagen de gældende regler.
Foreningen har anskaffet nogle små mål til fællesarealet. Vi
kunne prøve at få solgt de store fodboldmål. Evt. kunne vi
anskaffe nogle håndboldmål.
Grunden nr 23. har fået nye ejere. Velkommen til dem.

3. Årsregnskab og budget

Beretningen blev godkendt.
Årsregnskabet viste et overskud knap 4.500 kr. Foreningen har
en formue på lidt over 29.000 kr. pr. 31.12.2019.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som dermed blev
godkendt. Kontingentet på kr. 500/årligt fastholdes.
Budgettet for 2020 viste et beskedent overskud. Kontingentet til

4. Indkomne forslag
5. Budget næste år samt
fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af
bestyrelsesmedlemmer og
suppleant
8. Valg af revisor og
revisorsuppleant
9. Eventuelt

foreingen fastholdes på 500 kr. pr. grund.
Der var ingen indkomne forslag kommet fra medlemmerne.
Blev behandlet under punkt 3.
Lone var ikke på valg. Bjarne blev genvalgt og fortsætter som
næstformand. Lone er på valg næste år og Bjarne om 2 år.
Michael fra nr 28 er udtrådt af bestyrelsen.
Lizette fra nr 17 blev genvalgt.
Kaj fra nr 24 blev genvalgt som suppleant.
Karin fra nr 4 blev genvalgt som revisor og Holger fra nr 12
blev genvalgt som revisorsuppleant
Formanden bedes kontakte ejerne af grund nr 18, så buske og
træer beskæres på behørig vis.
Formanden bedes kontakte kommunen i et forsøg på at få
Lyngtoftevej ensrettet. Den er ubehagelig smal.
Bjarne kontakter Dragsholm Sparekasse med henblik på at få
flyttet vores konto.

