
Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret af 1998 

D. 11. marts 2020 afholdtes der ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen 

Stenbjergkvarteret af 1998 på Snejbjerg Skole. 

Tilstede var der mødt 14 personer repræsenterende 14 hustande. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Aflæggelse af regnskab 

5. Forslag fra bestyrelsen 

6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

7. Vedtagelse af kontingent 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

10. Eventuelt — Indslag er velkomne, dog ikke forslag til afstemning 

Ad pkt. 1 

Jacob Melau bød velkommen til generalforsamlingen. Jan Facius blev foreslået som dirigent, der 

valgtes enstemmigt. 

Ad pkt. 2 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Herefter 
udpegedes Marianne Grarup til referent. 

Ad pkt. 3 

Jacob Melau gennemgik bestyrelsens beretning for året 2019. 

Beretning blev taget til efterretning. 

Ad pkt. 4 

Claus Larsen gennemgik regnskabet for 2019. 

Det har været et godt økonomisk år for foreningen. Græsset på fællesarealerne er blevet slået 
færre gange i 2019, hvilket har sparet foreningen for mange penge. Ligeledes har der ikke været 
udgifter til vinterforanstaltning pga. den milde vinter. 

Det er vigtigt at nye husejere får besked om kontingentet til grundejerforeningen. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

Ad pkt. 5 



Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen. 
Ad pkt. 6 

Der forelå ingen forslag fra medlemmerne. 

Ad pkt. 7 

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2020 på Kr. 1750, hvoraf Kr. 650 øremærkes til 

vedligeholdelse af vejene (vejfond). Dette blev vedtaget. 

Ad pkt. 8 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Jacob Melau og Lars Møller udtræder af bestyrelsen. Claus Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Max Christensen og Bo Laugesen blev valgt ind i bestyrelsen. 

Kim Grarup ønsker ikke længere at være 1. suppleant. I stedet vælges Jan Facius og Carsten Wind 
som suppleanter. 

Ad pkt. 9 

Sten Erlandsen er genvalgt som revisor og Tina Bøgild er genvalgt som 1. revisorsuppleant. 

Tak til Jacob Melau og Lars Møller for indsatsen igennem mange år i bestyrelsen. 
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