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Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Oksevej Syd lørdag den 30. marts 

2013 i Aalbæk Idrætsforenings lokaler. 

 

Til stede ved generalforsamlingen var nr. 21, 25, 29, 31, 33, 37, 57, 65, 85, 87, 89 

og 95. 

 

 

Punkt 1: Valg af dirigent. 

Torben Lohse Friis blev foreslået og valgt som dirigent. 

Ellen Diederich blev foreslået og valgt som referent (hun gjorde opmærksom på, at 

det desværre var sidste gang, hun påtog sig hvervet). 

 

Torben konstaterede herefter generalforsamlingen lovligt indvarslet i henhold til 

foreningens vedtægter. 

 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning. 

Det havde været et meget stille år, og der var ikke sket ret meget af betydning for 

foreningen. 

Tømning af tanke havde været genstand for nogen diskussion lokalt med hensyn til 

måden, som tømningen foregik, men det var ”gået i sig selv igen”. Tømning ville 

komme til at foregå i begyndelsen af april. 

Fællesarealet var nu blevet vurderet af skat, og som ventet blev vurderingen ”nul” 

kroner. 

 

Punkt 3: Aflæggelse af regnskab. 

Punktet afstedkom en del diskussion med hensyn til foreningens indtægter, indtil det 

blev klart, at der havde indsneget sig en slåfejl i det udsendte regnskab. 

Kontingentindtægterne var på i alt 11.500,- kr. og IKKE som skrevet 12.500,- kr. (nyt 

regnskab med de korrekte tal vedlagt referatet). 

Der var også lidt diskussion vedrørende bogføringen af ”tilgodehavender”. 

Regnskabet blev herefter vedtaget. 

 

Punkt 4: Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag til behandling 

 

Punkt 5: Fremlæggelse af budget m.v. 

Der var i budgettet for 2013 afsat kr. 8.000,- til forbedring af stikveje (primært den 

første og den sidste) ud over den normale vedligeholdelse af stamvejen. 

Kontingent uændret 350,- kr. og rykkergebyr uændret 50,- kr. 

Budgettet,  kontingent og rykkergebyr blev herefter vedtaget. 
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Punkt 6: Valg af formand. 

Frank Engesgaard Jensen blev genvalgt 

 

Punkt 7: Valg af suppleant. 

Torben Lohse Friis blev genvalgt 

 

Punkt 8: Valg af revisorsuppleant. 

Grethe Skov havde meddelt, at hun ikke ønskede at fortsætte som revisor, hvorfor Ulf 

Mogensen havde givet udtryk for, at han godt ville påtage sig hvervet. 

Der var ikke andre kandidater, hvorfor Ulf Mogensen blev valgt som revisor. 

Henning Skov blev herefter valgt som revisorsuppleant. 

 

Punkt 9: Eventuelt. 

Tidspunkt og arrangement for fremtidige generalforsamlinger blev diskuteret, og man 

blev enige om at fastholde påskelørdag. 

Som forsøg vil vi næste år (19. april 2014) begynde generalforsamlingen kl. 11 og 

lave brunch (frivillig arbejdskraft vil blive indkaldt til dette). 

Formanden for Aalbæk Idrætsforening, Jesper Nielsen, har lavet et firma, hvor han 

tilbyder diverse hjælp til sommerhusejere (træfældning, græsslåning, tilsyn m.v.). 

Han kan kontaktes på telefon 2237 9760, hvis nogen skulle have behov. 

 

Herefter sluttede generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden. 
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