Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen KJÆRGÅRDEN
på Thinghuskroen Klostergade 41 Vestervig d.02-06-2018
1.
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4.
5.
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Valg af dirigent Keld Eriksen blev valgt som dirigent
Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af regnskab ( ingen bemærkninger)
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent (ingen bemærkninger)
Rettidig indkomne forslag ( ingen)
Valg af formand(ulige år—udgår)
Valg af bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Erik Olander (modtager genvalg) Genvalgt
Bestyrelsesmedlem Annita Nielsen (modtager genvalg) Genvalgt

8. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter
Anders Blåbjerg (modtager genvalg Benny Sandberg (motager genvalg) Begge genvalgt
9. Valg af kasserer (lige år)
Annita Nielsen (modtager genvalg) Genvalgt
10. Valg af kassersuppleant (lige år) Ane-Marie Kjær Genvalgt
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Ekstern revisor: Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer
Intern revisor: Leif Sønderup. Genvalgt
Revisorsuppleant: Svend Erik Sinding. (ikke til stede) i stedet blev Gitte Villadsen valgt.
12; Eventuelt:
Badebro John Jensen opfordrede til at møde op til opsætning af badebro, og kunne oplyse
at der er fremskattet hjælpegrej, så opsætning af broen er blevet væsentlig lettere.
Katte En grundejer påpegede at de havde problemer med vilde katte i området,
Formanden lovede at kontakte kattenes værn.
Afretning af grøfter: Inger Borregård påpegede at der var grøfter hvor overskydende jord
ikke var blevet jævnet, bestyrelsen vil kigge på området.
Vedr. Festudvalget: der blev udtrykt ønske om evt køb af telt for et evt. Overskud ved
sommerfesterne.
Grus: Flere grundejere udtrykte ønske om noget andet grus på vejene da det i tørre periode støver
meget, Bestyrelsen vil undersøge mulighederne.
Nøgler til posthuset: Nøglerne kan bestilles hos Kjeld Eriksen, Gyvelvænget 3, 7755 Bedsted tlf.:
97945800 (tidl. formand).

Hvem har ansvaret for at slå vejkanter: Såfremt vejkanterne ligger udenfor grundejerens parcel,
skal grundejerforeningen vedligeholde.
Er det tilladt at parkerer lastbiler i Kjærgården: Iht. lokalplan §8.2 må der ikke holde lastbiler på
området. Hvis vi i bestyrelsen ser disse lastbiler, skal vi nok gøre opmærksom på problemet, men
enhver grundejer har da lov til at gøre det samme.
I øvrigt henviser bestyrelsen til at vi bruger Kjærgårdens hjemmeside www.kjærgården.dk, hvor
der ofte vil være svar at finde på disse spørgsmål.

Slut på generalforsamlingen
Formanden takkede for godt fremmøde og for god ro og orden.

