
SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING 
 

    

 

Generalforsamling 3. august 2019 

 

Referat 

Grundejerforeningen afholdt generalforsamling den 3. august 2019 på Skovsvinget 18.  

15 ejere deltog, dvs. en mødeprocent på 52.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastlæggelse af kontingent 

5. Forslag fra medlemmer 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 

7. Eventuelt 

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent 
Helge Solberg, Skovsvinget 10, blev valgt til dirigenthvervet og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 

 

 

Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsen henviste til og supplerede kort den i forvejen udsendte skriftlige beretning.  
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.  

 

Ad pkt. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2018-19. 

 

Ad pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastlæggelse af 
kontingent 
 

1. Budget og kontingent 

Generalforsamlingen godkendte kontingentet på kr. 250 og den budgetterede anvendelse, og at 
der i  tilfælde af større uforudsete udgifter i  nødvendigt omfang kunne trækkes på egenkapitalen. 

http://skovsvinget-skovledet.dk/beretning18-19.pdf


2 

 

 

 

2. Landliggersammenslutningen Gribskov Vest 
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at udmelde grundejerforeningen af 

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest med udgangen af 2019. Grundejerforeningen 

indmeldes ikke i en evt. fusioneret landliggersammenslutning. 

 

3. Aflysning af servitut om vandledninger 

Generalforsamlingen tiltrådte, at bestyrelsen – med tilslutning fra Asserbo Vandværk og 
Gribskov Kommune – aflyser servitut om vandledninger (18.10.1967-12965-16, akt 16_V_193). 

 

Ad pkt. 5. Forslag fra medlemmer 
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer. 

 

Ad pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 
Hugo Østergaard-Andersen genvalgtes som bestyrelsesmedlem for perioden 2019-21. 

 

Rasmus Hauch valgtes som suppleant for perioden 2019-21.  

 

Bestyrelsen består herefter af 

 

Thomas Bjørn Larsen, Skovsvinget 23 (2018-20) 

Hugo Østergaard-Andersen, Skovsvinget 18 (2019-21) 

Mette Møller Jensen, Skovledet 5 (2018-20) 

 

Suppleant: Rasmus Hauch, Skovsvinget 21 (2019-21) 

 

Revisor: Anne-Grete Guldager, Skovsvinget 13 (2018-20) 

Revisorsuppleant: Lise Wodschow, Skovsvinget 27 (2018-20) 

 

 

Ad pkt. 7. Eventuelt 
Generalforsamlingen afsluttedes med tak til bestyrelsen for højt informationsniveau i de løbende 

meddelelser og for rapporterne efter stormvejr, som var meget betryggende for medlemmerne og 

sparede dem for bekymringer og/eller en lang køretur. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.45. 

 

Ramløse Sand, den 4. august 2019 

 

 

 

 

 

Helge Solberg 

Dirigent 


