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Referat fra generalforsamling 2020 

 
Tidspunkt:  Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.30 

Sted:  Skæring Kirke 
Antal deltagere: 9 inkl. bestyrelse 

 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
 
Michael Krone, nr. 11 blev valgt. 
 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
 
Det har igen i år været et stille år i foreningen.  
 

Bestyrelsen har afholdt 3 møder med fokus på økonomi og de grønne områder. 
 

Året er primært gået med fliseprojektet langs stamvejen, hvor vi i samarbejde 
med de andre grundejerforeninger har fået anlagt nyt fortov i begge sider af 
vejen. Da vi har en fordelingsnøgle mellem de forskellige foreninger, er det 

vigtigt at vi alle er enige om, hvilke tiltag der skal laves under hensyntagen til 
de enkelte foreningernes økonomi.  

Dette er gået rigtig fint, og vi står nu med et fortov som ser rigtig pænt ud og 
hvor der ikke er fare for, at folk falder over høje kanter. 
Eneste udestående er afklaring af ny beplantning langs vejen, og bestyrelsen 

ser nu på hvilke muligheder der er for at sætte en beplantning, som ikke er 
hård ved det nyanlagte fortov. Dette sker i samarbejde de andre 

grundejerforeninger. 
Den eksisterende aftale med vores gartner er fornyet for 2020, da det er 
bestyrelsens opfattelse, at områderne ser rigtig fine ud. 

Alle kloakker på både stamvej og vejene inde i området er blevet renset efter 
ferien, så der nu er bedre “sug” til de kraftige regnskyl som vi af og til oplever. 

Omkring økonomi har bestyrelsen naturligvis fokus på at tallene er som 
forventet. 
 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor.  
( Regnskabet er tilgængeligt på:  www.skaeringsandager.dk/generalforsamling.htm ). 
 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2019. 

 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Rettidigt indkomne forslag: 
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Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse.  
( Budget forslag er tilgængeligt på:  www.skaeringsandager.dk/generalforsamling.htm ). 

 
Kontingentet for 2020 forbliver uændret. 
 
Budgettet for 2020 blev enstemmigt vedtaget. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: 
 

Torben Wulff Hansen (107)     
Frands Hollænder (49)    
Claus R. Nielsen (105)   På valg 
Michael Krone (11)    
Kristian Kindtler (19)  På valg 

 
Kristian Kindtler, og Claus Ravn Nielsen blev genvalgt. 

 
Suppleanter er Martin Svensson nr. 89 og Søren Jensen nr. 35 
 

7. Valg af to revisorer: 
• På valg er Henrik Svendsen, nr. 37 og Ulrik Leth, nr. 39.  

Bestyrelsen foreslår genvalg af begge kandidater. 
 

Begge modtog genvalg. 
 

8. Valg af en revisorsuppleant: 
 

Ove Møldrup nr. 101 blev genvalgt. 
 

9. Eventuelt 

• Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. 
 

- Nabohjælp blev diskuteret, og der blev foreslået at få det præsenteret 
på næste generalforsamling, hvor en repræsentant fra Nabohjælp vil 
være tilstede. Bestyrelsen følger op. 

 

- Frands Hollænder orienterede om lokalplan 1108 for sommerhus-

området der lægger op til ændring til byzone, og det at der fra 
sommerhusejere er rejst forslag om at åbne busvejen for almindelig 

trafik.  
Der var bred enighed, at det trafiksikkerhedsmæssigt ikke vil være en 
særlig god løsning, og at forslaget skulle modarbejdes. Bestyrelsen 

følger op. 
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Referat godkendt af bestyrelsen den 27/4 2020 

 

Torben Wulff Hansen Claus R. Nielsen Frands Hollænder 

Formand  Kasserer   

 

 

Kristian Kindtler Michael Krone  

 

 

Referat godkendt af dirigent den 27/4 2020 

Michael Krone 

 


