
  
 

 1 

 

Referat 
GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN ”KLEMPEGÅRDEN” 
MANDAG DEN 22. MARTS 2010 KL. 19.00 
DET TIDLIGERE RÅDHUS I BORUP  
 
1. VALG AF DIRIGENT SAMT STEMMEUDVALG PÅ 2 MEDLEMMER 

Formanden Carsten Pedersen (CP) (1) bød velkommen til generalforsamlingen og 
foreslog på bestyrelsens vegne Erik Jensen (EJ) (B25), som dirigent. EJ blev valgt 
uden modkandidat. 
 
EJ foreslog de to fremmødte der sad nærmest ham som stemmetællere og de blev 
valgt uden modkandidater. 
 
EJ konstaterede, at generalforsamlingen lovligt indvarslet. Han konstaterede også, 
at der, inklusive bestyrelsen, var 13 (tretten!) ud af 163 stemmeberettigede 
medlemmer til stede. 
 

2. BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR 
CP supplerede den uddelte skriftlige beretning og fremhævede et par ting fra 
denne. 
 
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt uden anmærkninger eller 
kommentarer. 
 

3. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB UNDERSKREVET AF BESTYRELSEN OG REVISORER 
Kassereren, Erik Swiatek (ES) (96) fremlagde og gennemgik det uddelte regnskab. 
 
ES bemærkede blandt andet, at posten hjemmeside og web har været anvendt 
mere end de tilladte 150 % af budgettet hvilket skyldes, at den samme faktura er 
blevet betalt 2 gange. Fejlen rettes/efterreguleres i forbindelse med regnskab 
2010. 
  
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 
4. RETTIDIGT INDKOMNE FORSLAG 

Ingen. 
 
5. FREMLÆGGELSE AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 

ES fremlagde det udsendte budget. 
 
Det blev bemærket, at der er en fejl i budget 2009 kolonnen idet der rettelig skulle 
have stået, at vejfondsbidraget i 2009 var kr. 375 pr. halvår og ikke som angivet 
kr. 175 pr. halvår. Den samlede i 2009 var således kr. 950 pr, husstand pr. halvår. 
 
Der blev stillet forslag om, at budgettet for vejfondsbidraget for 2010 blev hævet 
fra de foreslåede kr. 175 til kr. 275. 
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Budgettet blev sat til afstemning med den på mødet foreslåede forhøjelse først og 
den blev vedtaget med 11 stemmer for og 2 stemmer i mod. Budgettet blev 
herefter godkendt. 

 
6. VALG AF FORMAND TIL BESTYRELSEN  

CP som på generalforsamlingen i 2009 blev valgt for et år var på valg. CP accepterede 
genvalg og han blev valgt for et år uden modkandidat. 
 

7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER SAMT SUPPLEANTER (TO PÅ VALG) 
Betina Gross (BG) (38) og Jan Scheuer (JS) (93) ønskede ikke genvalg. 
 
På opfordring opstillede Peter Trampedach (PT) (32) og Jan Larsen (JL) (85) og de 
blev begge valgt uden modkandidater. 
 

8. VALG AF KASSERE (IKKE PÅ VALG) 
Den på generalforsamlingen i 2009 vedtagne procedure med at den valgte 
kasserer ikke samtidig er bestyrelsesmedlem blev drøftet og ES accepterede en 
udlægning af vedtægterne således, at han formelt er medlem af bestyrelsen. Han 
tilkendegav dog samtidig, at han ikke kunne forventes at deltage særligt aktivt i 
bestyrelsesarbejdet. 
 

9. VALG AF EN REVISOR OG TO REVISORSUPPLEANTER 
Preben Sandager (PS) blev i 2009 valgt for 2 år (fremgår ikke tydeligt af referatet 
fra 2009). Preben Moliin blev foreslået og valgt uden modkandidat for 2 år. 
 
Som første suppleant opstillede og blev uden modkandidat valgt Kim Hedegaard 
(KH) (B3). 
 
Som anden suppleant opstillede og blev uden modkandidat valgt Henrik Rømer 
(HR) (114). 
 

10. EVENTUELT 
EJ kommenterede bestyrelsens drøftelse af en eventuel sammenlægning af Borup 
og Nr. Dalby Kimmerslev vandværker. 
 
Der blev rejst kritik af boldbanens stand og mulig manglende afvanding i området 
på og omkring banen. 
 
Der blev foreslået et vejeftersyn og eventuel udbedring af skader på vejene efter 
den hårde vinter. 
 

Formanden takkede for god ro og orden og mødet sluttede kl. 20.25. 
 
Referent, Finn Buch Petersen (40)     
 


