
                        GRUNDEJERFORENINGEN VED STRANDGAARDEN 

 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling søndag d. 27. maj kl. 10 i Jægerspris. 

 

Ad 1. Den midlertidige bestyrelse foreslog Keld Boeck, der blev valgt. 

 

Ad 2. Dirigenten gjorde opmærksom på, at i følge vedtægterne vælges suppleanter for 1 år, og ikke  

          for henholdsvis 2 og 1 år som det fejlagtigt er anført i indkaldelsen. 

          Dagsordenen blev herefter godkendt. Der var fremmødt 26 stemmeberettigede medlemmer. 

 

Ad 3.Valg til bestyrelsen. 

Følgende blev valgt: 

 

Jan Hartmann blev valgt som formand for 1 år. 

Der var ikke andre forslag 

 

Jørgen Ziegler Simonsen blev valgt som kasserer for 2 år. 

Der var ikke andre forslag. 

 

Johnna Jørgensen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. 

Der var ikke andre forslag. 

 

Mogens Hansen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 

John Bennedsen blev ligeledes foreslået, og der blev foretaget afstemning. 

 

Svend Erik Kramer blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. 

Der var ikke andre forslag. 

 

Som suppleanter blev følgende valgt: 

Kent Hovgård og Steen Holm. 

Der var ikke andre forslag. 

 

Revisorer og suppleant blev valgt på den ordinære generalforsamling og var ikke på valg. 

 

Ad 4. Evt. 

Der blev foreslået bedre ajourføring af opslagstavlen på parkeringspladsen.  

Nyhedsbrevene kan sættes på tavlen, så ikke digitaliserede brugere kan orientere sig. 

 

Der blev foreslået anskaffet en pavillon, så der kunne afholdes et par årlige træf, så der blev            

Lidt mere samvær. Et bestyrelsesmedlem foreslog et par rundgange på vejene, på             

bekendtgjorte datoer, så medlemmerne kunne træffe bestyrelsen. 

        

Der blev foreslået et vinkelspejl ved Svalevej, ligesom der var ønske om chikaner for at                

nedbringe hastigheden på vejene, ligesom fartmålere evt. kunne lejes hos kommunen. 

 

Der blev opfordret til, at bestyrelsen samarbejdede med medlemmerne i en god tone. 

 

Formanden tilkendegav, at det var bestyrelsens ønske at samarbejde i en positiv ånd samt 

drøfte de fremkomne forslag. 

Man var velkommen til at kontakte ham på VINKELSTIEN 12. 

     

Herefter sluttede generalforsamlingen. 

 

Tak til vores dirigent og til forsamlingen for fremmødet. 

 

Referent:   Johnna Jørgensen                   28. maj 2018 

     

   Dirigent Keld Boeck                                                 Formand Jan Hartmann 


