
Ordruplund Grundejerforening 

Referat af generalforsamling i Fårevejle Forsamlingshus 

Lørdag d. 11. maj 2019, kl. 10:00 - 12:00 

1. Valg af dirigent 

Tom Christensen (Læ16) blev valgt til dirigent. 

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed 

Formandens beretning er vedhæftet. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget 

Regnskab blev godkendt. 

Inden godkendelse af budgettet blev snerydning diskuteret. Der er ikke afsat budget til en hård 

vinter, så vi håber, at vintrene fortsat vil være milde. 

Vejskiltene trænger til udskiftning. Det koster ca. 10-15.000 kr. Bestyrelsen kontakter kommunen 

og fremlægger punktet på næste generalforsamling. 

Budgettet blev herefter godkendt.  

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Evy Nielsen (Vi16), Bent Christensen (Vi1) og Knud Christensen (Læ18) blev genvalgt. 

a. Valg af 2 suppleanter 

1. suppleant Jytte Haastrup (Fa7) og 2. suppleant Tina Christensen (Fa2) blev genvalgt. 

5. Valg af revisor 

Mette Emanuel (Vi7) blev genvalgt. 

a. Valg af revisorsuppleant 

Per Kjørnæs (Fa2) blev genvalgt. 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Kontingent blev fastsat til 800 kr., hvilket er uændret i forhold til tidligere år.  

7. Indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen om opkrævning af et gebyr fra nye ejere ved handel af sommerhuse i 

foreningen. Forslaget blev diskuteret, og bestyrelsen skal fremsætte et forslag om et rimeligt gebyr 

på generalforsamlingen i 2020. 

Forslag fra Fyrrebakken 6 blev afvist med begrundelse i, at forslagsstiller ikke var til stede. 

8. Eventuelt 

Lærkebakken 15 fik mandat til at oprette en lukket Facebook-gruppe for foreningens medlemmer. 

Bestyrelsen skal efterfølgende vurdere, hvad gruppen skal bruges til.  

På fælles sommerhusmøder for alle sommerhusejere i Odsherred Kommune har kommunen oplyst, 

at der tidligst vil blive kloakeret i vores område i 2040-2065. Så der er minimum 20 år til. 
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