
Referat fra generalforsamlingen i Søndre Klegod grundejerforening                         

den 7. november 2020. 

 

DAGSORDEN 

 

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 valgt som dirigent. Marit Schiødt valgt som referent. 

Palle Guldbrandsen har godkendt, at generalforsamlingen blev afholdt uden at medlemmerne 

mødte fysisk op. Medlemmerne har også godkendt, at generalforsamlingen blev afholdt uden at de 

mødte fysisk op. Indkaldelse og dagsorden er rettidigt udsendt og dagsordenen er som beskrevet i 

vores vedtægter.                                                                                                           

Generalforsamlinger er hermed beslutningsdygtig.  

Der var sammen med formandens beretning og regnskaberne også udsendt bemærkninger til de 

enkelte punkter, så medlemmerne hermed bedre kunne følge forløbet i generalforsamlingen. 

Medlemmerne kunne komme med kommentarer frem til den 7. nov. kl. 17.00 og disse ville så blive 

besvaret straks. Der var ingen kommentarer fra medlemmerne 

 Ad 2. Formandens beretning er udsendt til alle medlemmer i uge 45.                                           

Der har ikke været kommentarer eller bemærkninger til den, så den er hermed godkendt. 

Ad 3. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Ad 4. Underskrevne regnskaber og budgetter for Søndre Klegod Grundejerforening er udsendt i 

uge 45.                                                                                                                                              

Da der ikke har været bemærkninger til disse er de hermed godkendt.                                         

Underskrevne regnskaber og budgetter for vejvedligeholdelse blev ligeledes udsendt i uge 45, og 

da der ikke her har været bemærkninger eller kommentarer til disse, er de hermed godkendt.                                

Underskrevet regnskab og budget for Dræn Nordsøferievej blev desuden udsendt i uge 45 til 

medlemmerne af denne forening, og her har der heller ikke været kommentarer, så de er hermed 

godkendt.                                                                                                                            



Underskrevet regnskab og budget for Søndre Klegod Drænforening blev også udsendt i uge 45 til 

medlemmerne for denne forening. Da der ikke har været kommentarer til det, er de hermed 

godkendt. 

Ad 5. Der er budgetteret med uforandret kontingent i Søndre Klegod Grundejerforening, i 

Vejvedligeholdelse og Dræn Nordsøferievej. I Søndre Klegod Drænforening er der budgetteret 

med 100 kr. i kontingent. Da der ikke har været kommentarer til dette punkt, er budgetterne og 

kontingenterne hermed godkendt.  

Ad 6. Da der ikke har været kommentarer eller andre der har ønsket at stille op til valg, er følgende 

genvalgt for en 2 årig periode: Susanne just og Kim Lunddorf til bestyrelsen, og Palle 

Guldbrandsen som revisor. Desuden er Anne Kathrine B. Nielsen valgt som suppleant. 

Ad 7. Evt. Der var ingen bemærkninger. 

Generalforsamlingen er hermed afsluttet. 

 

På gensyn næste år til klitrensning lørdag den 12. juni og til generalforsamling den 6. november. 

 


