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Grundejerforeningen Mosede Klint af 1960
Karlslunde, den 18. marts 2019

Referat af generalforsamling den 18. marts 2019.
Årets generalforsamling i Grundejerforeningen Mosede Klint af 1960 blev igen
afholdt på Langagergaard Plejecenter efter en afstikker til Greve Idrætscenter sidste
år. Formanden - Gitte D. Braad - startede med at byde velkommen til de fremmødte
og var glad for så mange var mødt op. Der var repræsenteret 27 parceller og i alt 37
medlemmer var mødt op.
Valg af dirigent.
Til dirigent blev foreslået - Kim Poulsen (Mosede Højvej 47) – og han blev
enstemmigt valgt igen i år. Han erklærede generalforsamlingen rettidig indkaldt og
dermed lovlig.
Pkt. 1 Formanden aflægger beretning.
Gitte aflagde beretning for 2018. Det blev en lang og grundig gennemgang af, hvad
der var sket i foreningen sidste år. Det var ligesom 2017, et år med begrænsede
aktiviteter, hvilket de kun 3 bestyrelsesmøder også vidnede om.
Beretningen er lagt ind på foreningens hjemmeside www.mosedeklint.dk
Pkt. 2 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Den nye kasserer Andreas Obling fremlagde regnskabet for 2018, som blev udsendt
sammen med indkaldelsen (bagsiden).
Han knyttede nogle kommentarer til regnskabet; bl.a. blev kontingent igen opkrævet
efter kontingentfrit år i 2018, renter af vejfond blev udbetalt med 2% efter bunden
opsparing i 3 år, indskud for 2 nye naboer og betaling af bestyrelses honorar og
græsslåning er først sket i 2019, så de er placeret som skyldige poster under hhv.
Aktiver og Passiver.
Snerydning lidt højere i 2018 – pga. længere saltning. Ny post er gebyr til banken
trods lavt aktivitetsniveau!
Årets resultat 31.318,11 hvoraf 5.000 afsættes på aktivitetskassen til 60 års
jubilæumsfest.
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Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 3 Forslag fra bestyrelsen.
3.1) Indskud (vedtægtens § 5) fra nye medlemmer fastsættes uændret til 1.000 kr.
Det blev accepteret.
Pkt. 4 Forslag fra medlemmerne.
Ingen.
Pkt. 5 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Andreas Obling fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2019.
Kontingent er foreslået til 500,- Renter vil ikke blive noget før i 2020 – bunden
opsparing 1 år. 7.500,- afsat til vejreparationer (der vil blive indhentet tilbud først).
Der budgetteres med negativt resultat på - 6.000,- da bestyrelsen vurderer vi har en
passende kassebeholdning til uforudsete udgifter.
Budgettet blev godkendt.
Pkt. 6 Valg af formand.
(På valg – valgt med applaus).
Pkt. 7 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer:
Ole Jørgensen, Mosede Kærvej 38 (Valgt med applaus).
Michael Garset-Borg, Mosede Kærvej 33 (Ikke på valg).
Hanne Staal-Bagge, Mosede Klintvej 39 (Valgt med applaus).
Suppleanter:
Niels Jørgen Nielsen, Mosede Kærvej 43 (Valgt med applaus).
Pia Hartmann Egedal, Mosede Højvej 52 (Valgt med applaus).
Pkt. 8 Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.
Valg af revisorer:
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Peter Lauritsen, Mosede Klintvej 31 (Valgt med applaus).
Sven-Erik Albrechtsen, Mosede Klintvej 32 (Valgt med applaus).

Valg af revisorsuppleanter:
Henrik Nielsen, Mosede Højvej 27 (Valgt med applaus).
Børge Nordestgaard, Mosede Klintvej 38 (Valgt med applaus).

Pkt. 9 Valg af kasserer.
Andreas Obling, Mosede Højvej 53 (Ikke på valg).
Pkt. 10 Eventuelt
Robert fra udvalget om 60 års jubilæumsfest fremlagde deres planer
Bruge 50.000,- af aktivitetskassen + evt. egenbetaling.
Foreslået dato er 23/5 2020, men kan måske blive flyttet pga. Store Bededag.
Alternativer til festlokaler er evt. et stort telt med bund sat op af professionelle på en
af vores veje.
Nordestgaard spurgte til initiativet om rottesikring. Gitte fortalt at det er privat
initiativ udenom GRF. Jo flere deltagere jo billigere. Der er pt. 5-6 parceller der har
givet tilsagn.
Helle påpegede igen at der blev kørt for hurtigt på vejene. Det er stilleveje med 30
km fartbegrænsning, og det er for hurtigt!
Bestyrelsen har tidligere diskuteret fartbegrænsende foranstaltninger, men vurderer
at det er for dyrt og besværligt med anlæggelse af fartbump eller kummer.
Generalforsamlingen blev afsluttet med formandens tak for god dialog, stort
fremmøde og tak til Kim Poulsen, for at opretholde god ro og orden.
Foreningen bød herefter på smørrebrød.
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Som dirigent:

Som referent:

Kim Poulsen

Ole B. Jørgensen

