
   
 

Referat af generalforsamlingen for  

Grundejerforeningen Nedergaard d. 26 marts 2019 

 

1. Bent Erik Brandt blev valgt til dirigent. Som konstaterede at generalforsamlingen er rettidig indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev godkendt.  

Vi har fået græsset slået regelmæssigt, snerydning har haft et lidt større omfang end forventet. 

Vi har lappet revner i belægninger, for at forhindre frost sprængninger og derved forlænge levetiden 

af belægningerne. 

Vi har repareret(nyt) gyngestativet ved legepladsen ved Ledavej. 

Så har vi håndteret en episode med kørsel på fællesarealet ved Pallasvej. 

Bænken for enden af fællesarealet mellem Vestavej og Ledavej er rådnet op og en ny vil ikke blive 

genopsat. 

Aftalen med Middelfart Sparekasse er opsagt og der vil blive fundet et billigere og bedre alternativ. 

Så er der løbende foretaget vedligeholdelse af arealerne – en stor tak til VedligeHoldet. 

Sidste år nævnte vi at bestyrelsen arbejder med et nyt logo og en hjemmeside, hvor vedtægter og 

referater vil blive lagt op. Grundet ressource mangel i bestyrelsen er dette arbejde endnu ikke 

afsluttet. Blev godkendt. 

3. Regnskabet blev fremlagt af Paul og blev godkendt. 

 

4. Der er ikke indkommet forslag.  

 

5. Budgettet for det kommende år blev godkendt – Kontingentet forbliver på det nuværende beløb. 

6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. 

På valg var: 

a. Klaus  

b. Paul 

Alle modtog genvalg og blev valgt. Der er ingen suppleant. 

7. Valg af revisor og suppleant. (Kun i lige år) Der er pt ingen suppleant. 

8. Eventuelt. 

Ledavej 9 har fremsendt forslag om opstilling af skilte med opfordring til at føre hunden i snor og 

opsamle hundeefterladenskaber. Forslaget fik ingen opbakning. 

Generalforsamlingen opfordrer til at hunde føres i snor og at man opsamler deres efterladenskaber, 

samt tager dem med hjem i egen skraldespand. 

 

I opfodres til at feje rendestenen ud for jeres ejendom, dette vil medvirke til at forlænge levetiden på 

vores belægninger. 

 

Mvh. Bestyrelsen 

Peter Hindkjær - Anders Daugaard - Klavs Asmussen - Paul Fabricius - Lars Bendixen 


