
Grundejerforeningen Kantorparkens gårdhavehuse 

Generalforsamling tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.30, sognegården. 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Keld Bache blev enstemmigt valgt til dirigent, og kunne konstatere, at der var lovligt indkaldt. 

2. Formandens beretning 

Formandens beretning: 

Formanden Jan i nr. 13 aflagde beretning, herunder orientering om tilbud på vejen. 

Jan fra nr. 23 aflagde beretning fra Fællesudvalget.  Jan kunne fortælle at møderne der mest handlende 

om blokkene, bl.a. ønsker blokkene, at der skulle hajtænder op mod ’vores’ vej. Ligeledes havde der 

været en del møder omkring Waoo, specielt i blokkene. Og endelig var legepladsen blevet debatteret – 

f.eks. hvem, der skal holde den. 

Formandens beretning blev godkendt. 

3. Aflevering af regnskab 

Regnskab: 

Preben gennemgik regnskabet, som blev godkendt 

Budget: 

1. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

Preben gennemgik budgettet og foreslog en kontingentforhøjelse på kr. 500 til kr. 2.500 af hensyn til, at 

vi inden overskuelig tid skal have et slidlag på vejen. Budget og kontingent blev vedtaget. 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

Preben fra nr. 27 gennemgik budgettet, som blev godkendt. Kontingentet fortsætter uændret. 

5. Indkomne forslag 

Gennemgang af indkomne forslag: 

6. Forslag 1 fra Lars og Rita i nr. 1 – vedhæftet som bilag Forslaget blev vedtaget 

7. Forslag 2 fra bestyrelsen – Reparation af vej – vedhæftet som bilag. Preben redegjorde for forslaget 

fra Arkil. Forslaget blev vedtaget. 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  På valg:  
Connie Hjortshøj (genopstiller), genvalgt men som kasserer 

Preben Mønster (genopstiller ikke) Ebbe fra nr. 29  valgtes som menigt medlem. 



 

9. Valg af 2 revisorer.  På valg: 

a. Keld Bache og Jan Osterhammel 

Keld og Jan blev genvalgt med akklamation 

 

10. Eventuelt 

Herunder redegørelse fra Kantorak. 

 Arrangementer: Sct Hans, Vejfest, halloween, besøg på forbrændingsanlægget, konfektsmagning. 

 

Orientering om waoo fra Jan (formand) 

 

Jan i nr. 23 skal viderebringe spørgsmål fra Jan O omkring vedligeholdelse af vendepladsen til 

Fællesudvalget. 

 

Jan takkede Preben for jobbet som kasserer, dette blev honorereret med 2 flasker vin. 

 

Referent: Connie Hjortshøj 

Generalforsamlingen sluttede  kl. 21 hvorefter der var ost og rødvin. 

 

 


