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Generalforsamling i GHG 

Mødereferat 
24. april 2008 

1. Valg af dirigent: 
Gert Fuursted blev valgt. 
 

2. Valg af referant: 
Lars Børresen blev valgt. 
 

3. Formandsberetning:  
Formanden (Per Andreasen) kom ind på flere ting i hans beretning, som gav lidt diskussion.  
Konklusionen blev at beretning blev godkendt af de fremmødte og at der er noget at arbejde videre med, for den 
nye bestyrelse.  
Beretningen kan ses på vores hjemmeside eller man kan få en kopi, ved at kontakte bestyrelsen.  
 

4. Regnskab: 
Johan Bendtsen fremlagde regnskabet som så fornuftigt ud. Der var lidt debat omkring bogføring, som bliver 
klaret til næste regnskab.  
Der var også en debat omkring medlemstallet i GHG som er faldet lidt, der blev fremlagt mange ideer om 
årsager og, hvad der skal gøres for at få de medlemmer tilbage som ikke er medlem mere. 
Bestyrelsen har fået til opgave, at finde en løsning for at få flere medlemmer. 
Regnskabet kan ses på vores hjemmeside eller man kan få en kopi, ved at kontakte bestyrelsen.  
 
 

5. Kontingent: 
Kontingentet bliver det samme som sidste år, da regnskabet så fornuftigt ud. 
Alm.:  450,00 Kr. 
Pensionister: 350,00 Kr. 
Parceller med adresse på offentlig vej: 250,00 Kr. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På Valg var Johan Bendtsen (Modtager genvalg) og Per Andreasen (modtager ikke genvalg)  
Johan Bendtsen blev valgt (Genvalg) 
Gert Fuursted blev valgt. (Ny valg) 
 
Valg af suppleanter: 
Lars Haugaard (Ny valg) 
Per Andreasen (Ny valg) 
 

7. Valg af revisor: 
Kent Percy Thielgaard 
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Valg af revisor suppleant: 
”Guldsmeden” 
 
 

8. Forslag fra medlemmer: 
Vedr. Fortov på kløvervej: 
Grundejerforeningen kan ikke ifølge vedtægterne yde økonomiske støtte til et fortov, men støtter behovet for et 
fortov. 
 
Vedr. Gadespejl på kløvervej: 
Den nye bestyrelse undersøger prisen på et gadespejl og behovet for sådan nogle i GHG området. 
 
Vedr. Snerydning.: 
Det er besluttet af den tidligere bestyrelse, at sprede sand efter snerydningen for at undgå glatteveje og at den 
nye bestyrelse skal tager kontrakt til leverandøren, for at finde egnet sted at smide sneen, når vejen skal ryddes. 
       
Vedr. Huller i vejen.: 
Der skal blive bedre og det ville den nye bestyrelse tage hånd om. 
 
Vedr. Rekvisitter:  
Johan Bendtsen har alle rekvisitter og han skal altid kontaktes, når man vil låne dem. Bestyrelsen undersøger 
muligheder for en ”online booking” af rekvisitter.  
 

9. Eventuelt: 
 

Ingenting. 
 
 
 
 
Referatet godkendt d.     20.07.2008   
 
Af : 
 
   

Gert Fuursted, formand  Michael Krogh Dinesen 
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