
Østergå rdens grundejerforening 
Generålforsåmling referåt 

d. 21. marts 2019 kl. 19 På Sengeløse Kro 
1. Valg af dirigent  

Per Hammel blev valgt til dirigent hvorefter Per konstaterede at generalforsamlingen 

var indkald i henhold til vedtægterne.  

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  

(se selvstændigt dokument) 

Derudover blev hjertestartertilbuddene præsenteret og Michael redegjorde for 

Bestyrelsens valg. Valget af hjertestarter blev godkendt og der var store opfordringer 

til at arbejde videre med kontakten til Langageren som medsponsorer.  

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab fremlægges til godkendelse.  

- Regnskab er vedlagt indkaldelsen. (Bilag 1) 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.  

 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.  

Budgettet blev godkendt og kontingentet fastholdes på kr. 300,- pr husstand. 

 

5. De i vedtægterne foreskrevne valg, jfr. § 20 og § 23.  

a) §20 Bestyrelse medlemmer ulige år – Kasserer på valg + valg af bestyrelses suppleant 

o Erik Vinter er på valg – Erik modtager genvalg.  

Erik blev genvalgt 

o Anders (MS18A) er på valg (bestyrelses suppleant). Anders modtager genvalg. 

Anders blev genvalgt 

b) §23 valg af revisor 

o Jarl (revisor) er ikke valgbar  

o Per (revisor suppleant) er på valg. 

I kraft af at Per Hammel ikke var revisor i det forgangne år er han atter valgbar. Og 

på tager sig gerne hvervet som revisor.  

Per Hammel blev valgt til revisor. 

Jarl påtog sig suppleant rollen 

 

6. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.  

a) Ændringsforslag til Vedtægternes paragraf 9 (vedlagt i Bilag 2): 

b) Ændringsforslag til Vedtægternes paragraf 24 (vedlagt i Bilag 3): 

Begge forslag nød opbakning fra de fremmødte men dirigenten påpegede at der ikke 

var nok fremmødte medlemmer til at kunne træffe en afgørelse. Per opfordrede 

bestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinært Generalforsamling i umiddelbar 

forlængelse af den ordinære generalforsamling til næste år. Derved vil vi kunne 

vedtage de nødvendige vedtægtsændringer.  

 

7. Eventuelt. 

 

 

 


