
Referat fra arbejdsmøde i Sdr. Klegod Drænforening den 5. november 2016. 

 

Ad 1: 

Valg af dirigent 

Jan Nielsen (OPS 59) blev valgt. 

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var i overensstemmelse med foreningens 

vedtægter. 

Ad 2: 

Arbejdsudvalget aflægger beretning 

Beretningen kan ses på Sdr. Klegod Grundejerforenings hjemmeside under 

Drænforeningen. 

Ad 3: 

Regnskab fremlægges til godkendelse 

Regnskabet udviste et underskud på 5.985 kr., da der ikke er opkrævet kontingent 

for året 2015/16. Budget for 2016/17 viser et underskud på 6.200,00 kr., da der 

heller ikke til næste år opkræves kontingent, medmindre der sker noget forudset. 

Regnskabet kan ses på Sdr. Klegod Grundejerforenings hjemmeside under 

Drænforeningen. 

Ad 4: 

Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

Ad 5: 

Fastsættelse af næste års kontingent 

På mødet i 2014 blev det besluttet at opkræve kontingent for de næste 5 år, hvorfor 

der ikke fastsættes nogen nye kontingenter før 2020, medmindre uforudsete ting 



indtræffer. Det er besluttet af egenkapitalen ikke må komme under 50.000,00 kr, og 

Susanne Just (NF74) foreslog at kigge på en forhøjelse af egenkapitalen til næste 

arbejdsmøde til min. 75-100.000 kr. hvis der skulle ske store uforudsete udgifter. 

Sidste sammenfald i rørene plus det nye der blev lavet, beløb sig til ca. 35.000,00 kr. 

iflg. kasseren. 

Ad 6: 

Valg af medlemmer til udvalget. På valg er Ruth Bak KD 41 og Inger Pedersen NF 

40. Begge er villige til genvalg. 

Ruth Bak og Inger Pedersen blev valgt uden modkandidater. 

Ad 7: 

Valg af 2 suppleanter. På valg er 

1. Frank Neuman KD17 Villig til genvalg 

2. Susanne Just NF74 Villig til genvalg 

1. suppleant Frank Neuman og 2. suppleant Susanne Just blev genvalgt. 

Ad 8: 

Valg af revisor 

Palle Guldbrandsen NF58 blev valgt. 

Ad 9: 

Evt. 

Mail-lister er desværre ikke helt opdaterede, da det er svært at få mail-lister fra nye 

ejere i forbindelse med ejerskifte. 

Ruth Bak spurgte om der skulle skæres i udgiften til smørrebrød og kaffe, hvilket 

man blev enige om ikke at gøre, da medlemmerne nu havde betalt for øl og vand i 

år. 



Udvalget vil gerne have  indført i vedtægterne at udvalget består af 3 medlemmer + 

1 revisor for 2 år samt 2 suppleanter. Der blev oprettet et ekstraordinært 

arbejdsmøde på mødet som besluttede ovennævnte. 

Der var ca. 11 huse repræsenteret på mødet. Herefter sluttede mødet. 

Referatet er udarbejdet af Palle Just (NF74) 

  

 

  


