Referat af generalforsamling 2016
på Paderup Gymnasium den 8. marts

Punkt 1. Valg af dirigent: Betina Moberg Knudsen blev valgt.
Punkt 2. Bestyrelsens beretning v/formand Børge Laursen blev godkendt
Punkt 3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Ole Ditlev. Indtægter 49.000
kr, udgifter 45.800 kr., overskud 3.359 kr., egenkapital 85.141 kr. Der
budgetteres for 2016 med indtægter på 48.000 kr, udgifter for 36.000 kr.,
så året slutter med et overskud på 12.000 kr. Regnskabet blev vedtaget.
På vejkontoen er der indkommet 68.000 kr i 2015. Det betyder at der nu
er 152.000 på kontoen.
Punkt 4. Rettidigt indkomne forslag:
Forslag 1: Bidrag til vejfond ændres fra 1.000 til 2.000 kr pr. år blev
vedtaget.
Forslag 2: Forbedring af skrænten (støjvold) mod Clausholmvej.
Bestyrelsen lovede at støtte bestræbelserne, forudsat at
grundejerforeningen ikke får udgifter på det. Randers Kommune har i
første omgang givet afslag.
Forslag 3: Området ønskes forskønnet med plantning af træer i
vejrabatterne. Forkastet af et flertal.
Forslag 4: Etablering af sti i det nordlige hjørne v/Harmoniavej blev
nedstemt.
Forslag 5: Ændring af vedtægterne: “en husstand kan kun sidde 2
perioder (4 år) blev nedstemt
Forslag 6: Opførelse af bålhus på skrænten mod syd blev nedstemt.
Punkt 5: Forslag til budget og fastsættelse af bidrag (uændret
kontingent) vedtaget
Punkt 6: Valg af formand. Børge Laursen ønskede ikke genvalg. Som ny
formand blev John Grønkjær valgt for 2 år.

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlem: Mia Degn Frandsen blev genvalgt
Punkt 8: Valg af revisor. Lilian Bøje Nielsen blev genvalgt
Punkt 9: Valg af administrator. Der er ingen administrator.
Punkt 10: Eventuelt. Ole Ditlev gennemgik tre indhentede tilbud over
asfaltbelægning. Billigste tilbud lød på 475.937 kr, incl. moms.
Ole Ditlev takkede Børge Laursen for flere års engageret arbejde som
formand for grundejerforeningen.
Punktet valg af formand førte til en længere debat, inden John Grønkjær
meldte sig som kandidat. Hans initiativ blev støttet af Stefan Nonboe, der
erklærede sig villig til at stille op som kandidat ved næste formandsvalg,
altså om 2 år.
Godkendt af:
Børge Laursen
formand

Betina Moberg Knudsen
dirigent

