
Grundejerforeningen Klintegården, Enø  
 

15 juni 2020 

Referat Generalforsamling 31 maj 2020 
 
Der indkaldes herved til den 53. ordinære generalforsamling søndag den 31. maj 2020. 
Grundet de særlige omstændigheder vi befinder os i, vil generalforsamlingen ikke blive af-
holdt fysisk, da det vil være i modstrid med de retningslinjer der udstikkes fra myndighe-
derne.  
 
Sammen med nærværende indkaldelse er vedhæftet bilag til punkt 6, 7 og 8 som bedes re-
turneret til formanden på jjb@live.dk senest den 14. maj 2020, hvis du har forslag til kandida-
ter. 
 
Stemmeseddel som kan udfyldes og sendes retur til formanden på jjb@live.dk eftersendes 
når vi har modtaget forslag til valg jf. punkt. 6, 7 og 8.  
 
 
Dagsorden (ifølge vedtægterne)  
 

1. Valg af dirigent  
Punktet udgår på baggrund af de særlige omstændigheder generalforsamlingen af-
holdes under. 
Der er modtaget 17 stemmesedler 
 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, samt planer 
om fremtiden. 
Beretning er fremsendt og godkendt. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  
Revideret regnskab vedhæftet. 
Regnskabet er godkendt. 
 

4. Indkomne forslag. 
Der er ikke modtaget forslag til behandling. 
 

5. Bestyrelsens forslag til. 
a. Honorar jf. § 8, stk. 4: Fortsat honorar til kasseren på 50 kr. pr. medlem for ud-

førelse af erhvervet. I alt kr. 10.500 kr. pr. år.  
Godkendt 

b. Budget og kontingent.  
Budgetudkast vedhæftet. 
Godkendt 

c. Gebyrer. 
Forslag fremgår af det vedhæftede budgetudkast. 
Godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (for 2 år). 
a. Valg af kasserer (lige år).  

På valg er René Zingenberg (131) René Zingenberg modtager genvalg. 
Genvalgt 

b. Valg af medlemmer (2 lige år).  
På valg er Michael Wendel (223) Michael Wendel modtager genvalg. 
Genvalgt 
På valg er Lars Frost (49) Lars Frost modtager genvalg. 
Genvalgt 
  

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år). 
På valg er Michael Quist Nielsen (120). 

Genvalgt 
På valg er Ole Nielsen (141) Ole Nielsen modtager genvalg. 

Genvalgt 
 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter (for 1 år). 
På valg til revisor er Pia Larsen (68) Pia Larsen modtager ikke genvalg. 
            Peder Sass (205) er valgt  
På valg til revisor er Martin Christiansen (145) Martin Christiansen modtager genvalg. 

Genvalgt 
På valg til revisorsuppleant er Niels Jensen (93). 

Genvalgt 
På valg til revisorsuppleant  
            Der mangler en suppleant.  

 
9. Eventuelt. 

 
Der er kommet 2 bemærkninger til generalforsamlingen og formandens beret-
ning. 
Skrivelserne er vedhæftet referatet iht. Aftale med afsenderne. 
 
Bestyrelsen siger en stor tak til Pia (68) for arbejdet som revisor gennem 
mange år. Der er sendt en lille hilsen som tak for den store indsats. 

 
 
 
 
Husk at meddele adresseændring til kassereren og indsend gerne mailadresse til: rene@zin-
genberg.dk  
 
Grundejerforeningens hjemmeside: www.klintegaardsvej.dk  

 


