
Referat vedr. generalforsamling 07-03-2018 
Grundejerforeningen Slagkrogen 

Side 1 á 3 
Kort sagt et dejligt område… 

 

1. Valg af dirigent 

a. Bestyrelsen pegede på Knud Erik, generalforsamlingen havde ingen bemærkninger, og 

Knud Erik blev valgt til dirigent for aftenens generalforsamling. 

 

2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

a. Indkaldelsen/ generalforsamlingens dagsorden blev godkendt som rettigdigt indkaldt og 

udsendt. Derfor blev den uden kommentarer godkendt fra fremmødte. 

 

3. Bestyrelsens beretning f. aktiviteterne i 2016, godkendelse heraf 

Formandens beretning godtgjorde på kort vis hvilke punkter bestyrelsen havde arbejdet 

med gennem det sidste år. Beretningen blev afsluttet med et par minde ord for Erland samt 

1 minuts stilhed.  

 

Ære være Erlands minde. 

 

Formandens beretning lægges snarest op på Facebook/ Slagkrogens hjemmeside 

 

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2017 

a. Gennemgang af omdelte regnskab for 2017 af kasser Henry, generalforsamlingen fik 

kortfattet gennemgået årets regnskab ift. de enkelte punkter. 

b. Regnskab godkendt efter kort præcisering af hvad de enkelte regnskabspunkter indeholder. 

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at udspecificerer underpunkter i regnskabet 

for at skabe en lettere forståelse for punkternes indhold. 

 

5. Indkomne forslag 

a. Forslag 1, ændring af overførelse af overskud til vejfond. 

i. Forslagsstiller ønsker evt. overskud blivende på vedligeholdskontoen, og ikke 

fremadrettet at dette overskud overføres til vejfonden. 

ii. Generalforsamlingen drøftede dette område, og hvorvidt der var økonomi til at 

dropper denne overførelsen. Generelt var stemningen at denne overførelse burde 

fortsætte for at sikre et så godt økonomisk udgangspunkt hvis der på et tidspunkt 

skulle skiftes vejbelægning. 

iii. Forslaget blev forkastet efter afstemning om gennemførelse. 

 

b. Forslag 2, renovering af legepladser (2 Stk.) 

i. Forslagsstiller ønsker legepladser moderniseret for at være tidssvarende og i sikker 

stand iht. de gældende regler på området. 

ii. Generelt er der stor enighed på generalforsamlingen om at der skal ske noget med 

de 2 eksisterende legepladser, dog blev der debatteret hvorvidt det var dem begge 

eller kun den en legeplads som skulle opdateres. Overordnet synes flertallet at den  
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økonomiske betragtning var væsentlig set ift. brugen af legepladserne samt evt. de 

personer som vil blive tiltrukket af de nye områder.  

iii. Forslaget blev forkastet efter afstemning om gennemførelse. Dog opfordrede 

generalforsamlingen bestyrelsen til at se på hvorledes man på en økonomisk 

”billig” måde kunne opgradere legepladserne. 

 

c. Forslag 3, vedtagelse af nye vedtægter 

i. Generalforsamlingen vendte kort vedtagelsen af nye vedtægter. 

ii. Forslaget blev ved flertal vedtaget, dog da fremmødte antal personer ikke muliggør 

vedtagelse af dette punkt iht. eksisterende vedtægter, vil der blive indkaldt til 

ekstra ordinær generalforsamling iht. de eksisterende vedtægters forskrifter. 

 

d. Forslag 4, ændring af tekst i nye vedtægter 

i. Forslagsstiller forklarede kort hvorfor der ønskes vedtaget en ændring af oplyst 

passus. Iht. de nye vedtægter kontra de eksisterende vedtægter. 

ii. Dette vedrører…: 

1. Nye vedtægters § 10... 
a. Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 50 % af 

foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende 

regler. Og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler. 

anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden 

samtykke fra den påtaleberettigede i henhold til deklaration lyst den 10. november 

1976.  

2. Nye vedtægters § 10 – tilrettet ift. forslag... 
a. Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 50 % 

af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de om lovændringer 

gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af 

foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra den 

påtaleberettigede i henhold til deklaration lyst den 10. november 1976 

iii. Forslaget blev ved flertal vedtaget efter afstemning om gennemførelse. 

 

6. Fremlæggelse af budget og kontingent for 2018 

a. Gennemgang af omdelte budget for 2019 af kasserer Henry, godkendt med kommentar på 

at bestyrelsen fremadrettet ligesom regnskabet bør udspecificerer punkterne for at skabe 

et bedre overblik… 
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7. Valg handling 

 

8. Valg af formand 

i. Generalforsamlingen pegede på Knud Erik Nr. 112. Knud Erik var villig til valg og er 

nu Grundejerforeningen Slagkrogens formand. 

 

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter 

a. Bestyrelsesmedlemmer 

i. Johnny Balsby Nr. 12 samt Gert Sørensen Nr. 28 og Lene Kruse Nr. 58 

b. Bestyrelsessuppleanter 

i. Torben Rasmussen Nr. 68 blev genvalgt, Bjarne Jørgensen Nr. 94 blev genvalgt 

 

10. Valg af 2 revisorer, 2 revisorsuppleanter 

a. Revisorer 

i. Jens Kjærsgaard Nr. 30 samt Leif Nielsen Nr. 58 blev genvalgt 

b. Revisorsuppleanter 

i. Søren Hjorth Nr. 14 samt Viggo Markussen Nr. 62 blev genvalgt 

 

11. Eventuelt 

a. Bestyrelsen opfordrede den nye bestyrelse til at vurderer om der bør ”ansættes” en afløser 

for Bjarne i hans ferier… 

 

Bestyrelsen takker for den positive indstilling og dialog under generalforsamlingen. Vi vil fremadrettet 

arbejde videre i foreningens interesse, samt ift. de punkter/ kommentarer som blev modtaget på 

generalforsamlingen. 

Til sidst er kun at opfordre til at besøge Slagkrogens hjemmeside www.slagkrogen.dk eller vores nye 

Facebook gruppe som er en lukket gruppe. Nemmest er adgang via vores hjemmeside. 

 

 

Søren Hjorth                                                                              Knud Erik Aleksandrovietz  

Formand                          Dirigent 

http://www.slagkrogen.dk/

