
Generalforsamling I Søndre Klegod Grundejerforening den 7. november 

 

 

Bemærkninger til punkterne i dagsordenen: 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Formandens beretning  

3. Indkomne forslag.  

4. Kassereren fremlægger revideret regnskab samt budget til godkendelse.  

5. Fastlæggelse af næste års kontingent.  

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant og revisor.                                                                           

På valg er:                                                                                                                                                                  

Susanne Just (bestyrelsen) (modtager genvalg)                                                                                                         

Kim Lunddorf (bestyrelsen) (modtager genvalg)                                                                                                

Carsten Lystbæk (suppleant) (modtager ikke genvalg)                                                                                          

Palle Guldbrandsen (revisor) (modtager genvalg)  

7. Eventuelt.  

Ad 1. Palle Guldbrandsen er valgt som dirigent. Han har accepteret denne form for afholdelse af 

generalforsamlingen og at generalforsamlingen er lovlig varslet og indeholder den korrekte dagsorden. Den 

er hermed beslutningsdygtig. 

Marit Schiødt er valgt som referent. 

Ad 2. Læs formandens beretning som er vedlagt. Evt. kommentarer fremsendes senest lørdag den 7.11  

kl. 17.00 til formanden på mail. ivanrust@gmail.com Formanden vil svare straks. Spørgsmål og svar vil 

komme med i referatet. Hvis der ikke kommer kommentarer, der modsætter sig beretningen, vil den 

hermed være godkendt. 

Ad 3. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Ad 4. Regnskaberne er vedlagt i underskrevet stand og er gennemgået og godkendt at revisorerne. 

Regnskabet for Søndre Klegod grundejerforening: 

Der er bevilliget 12.500 kr. fra strandrensningspuljen. Beløbet er brugt til køb af ny pavillon og 2 borde samt 

gribetænger til affald til brug i forbindelse med klitrensning. 

Der blev serveret smørrebrød ved sidste års generalforsamling, hvilket der var budgetteret med. Der har 

ikke været afholdt middag for bestyrelsen pga. Corona. 

Årets resultat -2.680 kr. mod budget på - 8.300 kr. Formuen er nu på 109.421 kr. mod budget på 103.863 

kr.   

Der budgetteres med et resultat i 2021 på -9.300 kr. og formuen vil så blive på 100.183 kr. 

Vejvedligeholdelse:  

Der var budgetteret med to gange støvbinding, men der var i år kun behov for en støvbinding. Ellers ingen 
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bemærkninger. Se evt. også kommentarerne vedrørende vejene i formandens beretning. Årets resultat 

+14.917 kr. mod et budget på -16.774 kr. Formuen er nu på 158.130 kr. mod budget på 126.439 kr.  

Der budgetteres i 2021 med to støvbindinger og et resultat på -16.774 kr. Formuen vil så være 141.356 kr. 

Regnskaber Dræn NFV: 

Der har været spulet 2 gange, se evt. under dræn i formandens beretning. Resultatet har dog holdt sig 

inden for den budgetterede ramme. Årets resultat blev + 666 kr. og en beholdning på 14.118 kr. Der er i 

2021 budgetteret med et resultat på + 200 kr. og en beholdning på 14.318 kr.    

Regnskaber for Dræn Sdr. Klegod af 1983: 

 Årets resultat blev på -2.547 kr. Formuen er herefter 60.051 kr. Der er budgetteret i 2021 med et resultat 

på +1.800 kr. og en formue på 61.851 kr. 

Ad 5. Der budgetteres med uforandret kontingent i Grundejerforeningen, til Vejvedligeholdelse og i Dræn 

på NFV. Bestyrelsen foreslår en kontingent på 100 kr. i Drænforeningen af 1983 da der ikke har været 

opkrævet kontingent i 5 år. Planen er så fremadrettet, at der hvert år opkræves et beløb på samme måde 

som i de øvrige foreninger. Der skal pga. de ret gamle rør være en buffer til fremtidig 

vedligeholdelse/reparation af dette dræn.   

NB. Regnskaberne på de 2 drænforeninger tilsendes kun de relevante husejere. 

Evt. kommentarer fremsendes senest lørdag den 7.11 kl. 17.00 til kassereren på mail schioedt@stofanet.dk 

Kassereren vil svare straks, spørgsmål og svar vil komme med i beretningen. Hvis der ikke kommer 

kommentarer, der modsætter sig regnskaberne, vil de være at betragte som godkendt. 

Ad 6. Susanne Just og Kim Lunddorf fra bestyrelsen modtager genvalg. Hvis der ikke er modkandidater vil 

de være valgt for en ny 2-årig periode. 

Suppleant Carsten Lystbæk har solgt sit hus og kan derfor ikke genvælges. Bestyrelsen foreslår i stedet 

Anne Kathrine B. Nielsen. Sammen med hendes mand har de købt NFV 57. Hvi der ikke er modkandidater, 

vil hun hermed være valgt for en periode på 2 år. 

Revisor Palle Guldbrandsen modtager genvalg. Hvis der ikke er modkandidater vil han være valgt for en ny 

periode på 2 år. 

Eventuelle kommentarer sendes senest den 7.11 kl. 17.00 til formanden på mail ivanrust@gmail.com 

 Ad 7. Antal medlemmer nu 226, en stigning på 2 ift. sidste år. Alle på Kræ Degns Vej og Nordsø ferievej er 

medlem, der mangler stadigvæk enkelte på Opstrupsvej. 

På gensyn til Klitrensning lørdag den 12. juni 2021 samt til Generalforsamling den 6. november 2021. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Søndre Klegod Grundejerforening 
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