
Grundej erforenin gen Hedemøllen, 4000 Roskilde

Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2013

Dagsorden j f. vedtægterne :

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af

kontingent
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7 . Yalg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Yalgaf 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent
Henrik Knudsen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
jf. foreningens vedtægter. Dirigenten konstarede at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig
i forhold til vedtægtsændringer idet kun 15 parceller var repræsenteret enten personligt eller ved
fuldmagt.

Ad2: Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
o Formanden gennemgik beretningen som også blev omdelt til alle parceller sammen med

indkaldelsen til generalforsamlingen. Der var ingen kommentarer til beretningen. I øvrigt
henvises til den omdelte beretning.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
o Regnskabet som også er godkendt afforeningens revisorer blev godkendt.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af
kontingent

o Bestyrelsen fremlagde ingen forslag.
o Budgettet blev godkendt og kontingentet for det kommende år blev fastsat t1|4.200 kroner.

Beløbet skal indbetales senest den 5. maj 2013 på foreningens konto i Nordea: 2905 2551
263935. Husk tydelig angivelse af indbetalerens navn og adresse.

o I forbindelse med behandlingen af budgettet blev der talt om måden, hvorpå
snerydningsfirmaet behandler asfalten på. Den menes at være hårdhændet. Bestyrelsen tager
kontakt til firmaet.

Ad 5: Forslag fra medlemmeme
Ingen

Ad 6:Valg af medlemmer til bestyrelsen, formanden, 1 bestyrelsesmedlem.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:



Bjørn Thorlaksen ønskede ikke genvalg som formand og der var ingen der meldte sig til
opgaven på generalforsamlingen. Jf. foreningensvedtægter indkaldes der derfor til ekstraordinær
generealforsamling. Indkaldelsen rundsendes indenfor 14 dage fra den 2O.marts 2013.

Leif Mikkelsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.
Henrik Knudsen blev valgt som bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen består herefter af Jylte Hougaard, Otto Clausen, Anders Jensen og Henrik Knudsen.

Ad 7: Yalg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Karin Kristensen blev genvalgt
Tina Arendorf blev genvalgt

Ad 8: Yalgaf 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Ole Bjørn Jensen blev genvalgt som revisor
Hanne Larsen blev genvalgt som som revisor
Bjørn Thorlaksen blev valgt som revisorsuppleant

Ad 9: Eventuelt
Der var en dialog om tagene. Det blev aftalt at tagudvalget fortsætter med at udfærdige en
langsigtet plan for eventuel udskiftning af tagene.

Roskilde, den 20. marts 2013
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Knudsen, dirigent


