
Ordinær generalforsamling 
Grundejerforeningen Vejsgårdparken 

Tirsdag den 20/3 2018 

Referent: Christian Palm Hansen (102A)  
 
 

1. Valg af dirigent 
 
               Bestyrelsen peger på Steffen (16) som dirigent, og dette blev enstemmigt vedtaget. 
 

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning 
 

Formanden Claus (20) fremlagde beretning for bestyrelsens arbejde i året 2017-18 
(Beretning er vedhæftet som Bilag 01) 
 
(66a) Spørger ind til mødet med sk-forsyning. 
Svar: Det vil komme senere under eventuelt. 
(98B) Spørger om man er opmærksom på at dem der kører uden om bumpene de trykker 
fibernet kablet. De holder ikke til at man kører på dem. 
Svar: Man kan kun opfordre til at man kun kører på vejen, for bestyrelsen kan ikke som sådan 
komme efter nogen rent juridisk. 
(80a) Spørger om der er lavet undersøgelser på vejbumpene, i forhold til om de gør skade på 
bilerne? 
Svar: De er testet ud fra den anbefalet hastighed som er 30 km i timen. Så det skulle ikke være 
grundlag for eventuelle skader. 
(98B) Spørger om der er vedligeholdelse af vejbumpene? 
Svar: Man er nu opmærksom på det, og man vil tage det op på næste bestyrelsesmøde. 
 
Derefter blev årsberetningen godkendt. 

 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab med status til godkendelse for året 2017 
 

Regnskabet blev fremlagt af kassereren Steffen (16) 
(Regnskab er vedhæftet som Bilag 02) 
 
(66a) Spørger om der er revisor pligt ? 
Svar: Det er der bekendt ikke før en generalforsamling vedtager det. 
(64B) Spørger om der er aftalt et tidspunkt hvornår der skal saltes? 
Svar: Det er ifølge serviceaftalen aftalt at vi ligger på ruten når det passer ind med vækst og 
miljø.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 
 

Budgettet blev fremlagt af kassereren Steffen (16) 
 (24) Spørger hvornår arbejdet med lys standerne bliver sat i værk? 
Svar: Det vil blive sat i gang inden for kort tid. 
 
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 
5. Fastsættelse af kontingent for 2019 

 
Bestyrelsen anbefaler at kontingentet forbliver det samme for 2019 
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Det blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

6. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter 
 

6.1 På valg til bestyrelsen var: 
       Steffen Pedersen (16)  
       Claus Dahl (37) 

           
                     Begge 2 blev enstemmigt genvalgt 
            
                6.2 Suppleanter 
                        Nr. 66 Anders Poulsen stillede op, og blev valgt . 
                                       
             
                6.3 Revisor og revisorsuppleant  
                       Michael Poulsen blev genvalgt til endnu en periode som revisor 
                       Karsten Nielsen blev valgt til revisor suppleant 
 

7. Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag til årets generalforsamling. 

           
8. Eventuelt 

 
Christian (102a) fortalte om mødet med Slagelse kommune, hvor de varslede at det kunne 
komme til en politianmeldelse hvis ikke man fik styr på nogle alvorlige fejl på kloak-nettet ved 
dobbelthusene. Men Slagelse kommune har opdaget at sagen ikke er så lige til som de havde 
regnet med. Har man spørgsmål kan man kontakte teknik og miljø i Korsør tlf. 58 57 95 36 
 
Efter en lang debat meddelte Christian (102a) at han gerne ville træde ud af bestyrelsen. Dette 
blev accepteret, og som nyt bestyrelsesmedlem indtræder nu netop nyvalgte suppleant, Anders 
Poulsen (66 m.fl.) 
 

 
 
 

  


