
 
 
 

Referat af Ordinær Generalforsamling 
afholdt Søndag 6.maj 2012 på Cafe Rose, Dronningmølle. 

 
 

Ad. 1.   Valg af dirigent: Hr. Søren Jensen, Birke Alle 2, blev valgt. 
 
Ad. 2.   Godkendelse af mødeindkaldelse og dagsorden: Godkendt. 
     
    Punkt 6 på dagsordenen blev- grundet barnedåb kl. 10.30 – rykket  
    frem. 
    J. Hartmann kunne fortælle at vores drikkevand stadigvæk er af     
    fremragende kvalitet, og at vandværket i år vil overgå til elektronisk 
    registrering af vandforbrug. 
 
Ad. 3.   Formandens beretning: Kopi vedlægges. 
    Det blev bemærket at vejenes grove grus forhindrer kørsel med    
    kørestol – man vil forsøge at tromle en ekstra gang. For at komme 
    den hurtige bilkørsel på vejene til livs, blev det ligeledes foreslået at 
    genopstille skilte med lille pige med bold. Herefter blev beretningen 
    enstemmigt godkendt. 
 
Ad. 4   Kassererens beretning samt godkendelse af regnskab: Efter       
    kassererens detaillerede gennemgang af regnskabet kommenterede    
    Salomon posteringen af  udgifter til bortkørsel af grenaffald.      
    Kassereren var enig med Salomon, og vil ændre posteringen   
    fremover. 
 
.     Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad. 5.   Fastsættelse af kontingent og vejbidrag 2012.  Bestyrelsen foreslog 
    uændret vejbidrag kr. 600 og kontingent til foreningen kr. 200.    
    Ensstemmigt godkendt. 
 
Ad. 6.   Se ovenfor. 
 
Ad. 7   Indkomne forslag: Ingen. Dog skal nævnes at Salomon retteligt    
    ankede over manglende adresser på bestyrelsen i tilfælde af forslag. 
    Adresseliste er vedlagt nærværende. 
 
Ad. 8.   Valg til bestyrelsen:   Peter Falk blev genvalgt med applaus.      
    Bestyrelsesmedlem Johnny Tikotzki blev genvalgt med applaus.   
     



    Willy Petersen blev in absentia genvalgt som revisor 
    Anita Vedel blev genvalgt som revisorsuppleant 
    2 bestyrelsessuppleanter blev genvalgt: Kirsten Skovgaard, Pile Alle 
   16 og Søren Jensen, Birke Alle 2. 
 
Ad. 9    Eventuelt: 
    Grenaffald vil blive afhentet i uge 23. 
    Der var megen snak om den hurtige trafik på vejene – dette er et    
    evigt problem.  Sonja Demuth klagede over blomsterspisene rådyr, og  
    bad om råd. Det blev nævnt at enkelte åleruser er tilladt i åen.   
    Forslaget om en evt. anløbsplads på foreningens areal ved åen blev 
    diskuteret. De implicerede lodsejere ved udkørslerne til         
    Villingerødvej bedes sørge for at deres hækbeplantning bliver   
    beskåret så udsynet bedres. 
 
    Generalforsamlingen i 2013 finder sted den 5.maj på Cafe Rose. 
 
 
Formanden takkede for god ro og orden. 
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