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1. Valg af dirigent.

Henning Broman blev valgt.
Det blev konstateret at forsamlingen er rettidigt indkaldt. Regler om fuldmagt og stemmeafgivning blev
gennemgået.
2. Valg af referent.

Hatla Thelle blev valgt
3. Bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde beretningen, som er udsendt sammen med invitationen.
Spørgsmål til beretningen:
Noget nyt om grusgravene?
Sv: Nej. Kommentar: Grusgraven i Evetofte er opgivet.
Hvad går uenigheden om affaldssortering mellem grundejerforeningerne på?
Sv: Ikke alle har kunnet deltage, så det er en proces der fortsætter.
Beretningen blev taget til efterretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget.

Regnskab og budget udsendt sammen med invitationen. Kasserenen fremlagde regnskab og budget.
Spørgsmål og kommentarer til kassereren:
Spg: Hvad betyder indehavende på giro?
Man kunne måske overveje at placere sine penge på en anden måde.
Sv: Giro betyder indehavende i banken.
Bestyrelsen forventer en engangsudgift til strandfodring på ca. 400.000,- samt en årlig udgift til
vedligeholdelse på ca. 10.000,- kr. Strandfodring er vedtaget af Halsnæs kommune.
Budgettet og regnskabet blev godkendt.
5. Fastlæggelse af kontingent for næste år.

Bestyrelsen har foreslået at kontingentet fastholdes.
Der blev stillet forslag om at hæve kontingentet til 1000 kr om året.
Det blev vedtaget at hæve kontingentet til 1000 kr om året.
6. Bestyrelsens forslag til fartdæmpende foranstaltningen på foreningens veje.

Pkt 7 blev behandlet under dette punkt, da de de to forslag omhandler det samme.
Bestyrelsens forslag fremlægges.
Diskussion om relevansen af bump overhovedet. Meningerne spændte fra at mene, der overhovedet ikke

skulle være bump til at stemme for at etablere i alt 12 bump.
Alle fremsendte forslag blev nedstemt. Bestyrelsen kan eventuelt overveje andre fartdæmpende
foranstaltninger.
7. Indkomne forslag.
Udsendt sammen med invitationen. Privat forslag om vejbump blev behandlet under pkt. 6.
8. Reviderede ordensregler: Bestyrelsen har ajourført ordensreglerne til orientering.

Udsendt sammen med invitationen. Det blev vedtaget, at GF bør vedtage reviderede ordensregler så
ajourføringerne ikke kun er til orientering.
Forslaget faldt uden afstemning. Det besluttes, at bestyrelsen forsøger at samarbejde med de øvrige
grundejerforeninger således at reglerne samstemmes.
9. Valg af bestyrelse og revisorer.

Trine Mortensen blev genvalgt.
Anders Stensbøl Christiansen blev genvalgt.
Micha Jerfort Fasberg blev genvalgt som suppleant nr. 1
Aksel Jørgensen, Nøddekrogen 9, blev valgt som suppleant nr. 2.
10. Eventuelt.

Der var en diskussion med delte meninger om brugen af fuldmagter og mulighed for brevstemmer.
Bestyrelsen

Matt Peschcke-Køedt

valgt i 2020

Peter Thorn

valgt i 2020

Palle Kjær

valgt i 2020

Anders Stensbøl Christiansen

valgt i 2021

Trine Mortensen

valgt i 2021

Suppleanter

Micha Jerfort Fasberg

valgt i 2021 på valg i 2023

Aksel Jørgensen

valgt i 2021 på valgt i 2022

Revisorer

Stig Vogelius

valgt i 2021

Ole Bøgemose

valgt i 2020
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