
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN I 
KERTEMINDE 
 
Kerteminde, mandag den 12. marts 2018 kl. 19.00 
 
Dagsorden: 
 
Punkt Referat  
1. Valg af dirigent Formanden byder velkommen. 

Preben Nielsen genvalgt. 
 
Varslet 14 dage før generalforsamlingen, uddelt til 
husstrande, på foreningens hjemmeside samt indrykket i 
Kerteminde avis. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet og 
beslutningsdygtig. 

2. Valg af stemmetællere 
efter dirigentens 
bestemmelse. 

Det blev der ikke behov herfor. 

3. Bestyrelsens beretning Se denne i sin helhed 
 
Kommentarer fra medlemmer: 
Ser gerne at et ødelagt vejskilt bliver bragt i orden. 
- Dette bliver snarligt udbedret. 
    
I forhold til glatføre stillede et medlem forslag om adgang til 
salt/grus fra en central placeret ”beholder” i søvangsparken, 
som kan anvendes efter behov. 
- Forslaget er taget til efterretning. 
 
Flere medlemmer gjorde opmærksom på; at man gerne så, at 
opmærkninger, evt. flytning af sten eller andre tiltag, som kan 
medvirke til en øget trafiksikkerhed.  
- Forslaget er taget til efterretning.  

4. Kassereren aflægger det 
reviderede regnskab for det 
seneste år.  

Grundejerforeningens regnskab fremlagt. 
- Ingen bemærkninger hertil. 
 
Vejlaug regnskab fremlagt. 
- Ingen bemærkninger hertil.  

5. Indkomne forslag fra 
bestyrelsen og medlemmer. 

Ingen 

 
6. Kontingenter og 
budgetforslag.  
a. Fastsættelse af 
medlemskontingent samt 
budgetforslag. 
b. Fastsættelse af vejbidrag 

 
 
 
a. Budget for 2018 gennemgået. 
- Ingen kommentarer hertil. 

 
b. Fastsættelse af vejbidrag og fremlæggelse af 2018 budget, . 



for vejlaug for det 
kommende regnskabsår 
samt budgetforslag. 

- Ingen kommentarer hertil   
 

7. Valg af bestyrelse og 
suppleanter. Følgende 
bestyrelsesmedlemmer er på 
valg: 
a. Mogens Jacobsen 
(modtager ikke genvalg) 
b. Charlotte Langkilde 
(modtager genvalg)   

 
 
 
 
a. Bestyrelsen forslår Conni Damgaard, som bliver valgt. 
 
b. Charlotte Langkilde bliver genvalgt   

8. Valg af revisor og 
suppleant. 

Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant: 
- Kenneth Olsen bliver nyvalgt som revisor 
- Preben Nielsen, bliver nyvalgt som revisor suppleant  

9. Andet, herunder evt. 
opfordringer til bestyrelsen. 

1. Bestyrelsen stiller forslag om at afholde arbejdsweekend; 
shine det grønne område op og herunder også legepladsen. 
Se indbydelse separat 
    
2. Kalk i vandet. Et blødgøringsanlæg bliver bragt på banen og 
det blev drøftet om; at der eventuelt kunne opnås en 
grupperabat ved at flere husstande gik sammen.  
Bestyrelsen vil overveje at indkalde til et informationsmøde 
omkring blødgøringsanlæg så medlemmerne kan få svar på 
evt. spørgsmål fra en fagkyndig.  
 
Bestyrelsen takker Mogens Jacobsen mange gange for lang og 
tro tjeneste.  

 


