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Udarb.  af John Trasbo. 
 
 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

I henhold til foreningens vedtægter § 7, indkaldes hermed til generalforsamling: 

 

Søndag d. 12. april 2015 kl.10.00 

i Kignæshallen, Jægerspris. 

  

 Dagsorden iflg. vedtægterne: 

Valg af dirigent og 2 stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Kaj Andersson som dirigent, 
og som stemmetællere revisor Helle Lerager, og revisor Jørgen Simonsen. 

 Kaj Andersson konstaterede som dirigent at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
Der var 15 fremmødte + 2 fuldmagter 

 Godkendelse af dagsorden; Godkendt                                                     

 Bestyrelsens beretning; Keld Øder fremlagde bestyrelsens beretning! (se særligt 

opslag) 

 Kommentar til beretningen: Verner Svanevej 8, hvad kan der gøres for at få området til at se bedre ud. 

Nogle grunde ligner bygge/lagerplads; nogle med beplantning ud over vejrabatten. Grethe Hase rettede 
opmærksomheden på torvet som var sat fint i stand, det må ikke flyde med affald. Der var enighed om at bruge 
energien på at få det til at se pænt ud, og håbe på det smitter. Tommy stiller grund til rådighed til Sant Hans, man 
må komme med tørt grenaffald uden søm- en uge før.  

 Godkendt 

 Regnskab 2013/2014 – kan ses på hjemmesiden og udleveres på generalforsamlingen,  

 Godkendt (vejfond har 708.111,73 kr) (Grundejerforeningens beholdning 

225.803,86kr) Torben stillede spørgsmål om, at investerer pengene. (Torben 

samarbejder med  bestyrelsen) 

 Budget 2015 – kan ses på hjemmesiden og udleveres på generalforsamlingen: 
Godkendt 

  Valg til bestyrelse:  
 

1. Formand – Keld Øder modtager ikke genvalg;    

 Kaj Anderson Dråby Strandvej 7 3630 Jægerspris valgt til ny formand 

2. Valg af kasserer, hvis der bliver valgt en ny kasserer, bortfalder punkt 6. 3  

 Torben Kjer Vinkelstien 1b 3630 Jægerspris valgt til Kasser 

 

 3. Bogholder/Webmaster – bestyrelsen foreslår Kirsten E. Larsen  

 Bortfalder 

 

 4. Bestyrelsesmedlem – Erik Jensen  

 Genvalg 

5. Sekretær John Trasbo  

 Genvalg 

6. Vejformand – Kenn Thyesen – modtager ikke genvalg  

 Ny vejformand Svens Erik Nørregård Kramer Vibevænget 2 3630 Jægerspris 

7. Suppliant – Kaj Anderson;  

 Ny suppliant Keld Øder 

8. Suppliant – Anita Møller ,  



 Genvalgt 
9. Suppliant – Tommy Pedersen,  

 Genvalg 

10. Revisor Helle Lerager,  

 Genvalg 

11. Revisor Jørgen Simonsen,  

 Genvalg 

12. Revisorsuppliant Tove Nielsen,  

 Genvalg 

 Indkomne forslag  

 Ingen 

 

 Fastsættelse af kontingent 2015/2016 – bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
Godkendt  

 Fastsættelse af vejbidrag 2015/2016 – bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

Godkendt 

 Eventuelt 

 

Berigtigelse ved dirigent Kaj Asbjørn Andersson ........................... 

 


