Grundejerforeningen Græsted Park

Referat fra generalforsamlingen 15. september 2020

Afholdt:

Gribskov Skole Græsted

Til stede:

Repræsentanter fra 15 husstande = 17 deltagere

Tidspunkt:

Kl. 19.00 – 20.00

1.

Valg af dirigent

Steffen Slot (GP nr. 53) blev valgt. Han takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
2.

Aflæggelse af formandens årsberetning

Da formanden ikke var til stede, aflagde næstformanden, Flemming Olsson (GP 47), en kort beretning over
de forskellige arbejdsopgaver, bestyrelsen havde beskæftiget sig med i årets løb, og årsberetningen blev
derefter vedtaget.
3.

Forelæggelse af årsregnskab for 2019

Kassereren, Lennart Persson (GP 4), gennemgik her årsregnskabet, som jo var blevet udsendt tidligere som
bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen, så man havde haft mulighed for at sætte sig ind i det.
Årsregnskabet blev herefter vedtaget.
4.

Orientering vedr. oversvømmelse i Græsted Park

Her fortalte Lars Maltesen (GP 18) om den lange og noget besværlige kommunikation med Gribvand under
renovationerne af de huse, der var blevet berørt af oversvømmelserne i august 2019. Diverse papirer
desangående er tidligere lagt på Græsted Parks hjemmeside.
5.

Indkomne forslag

Der var ingen forslag kommet.
6.

Valg til bestyrelsen

Formand:
Lars Maltesen (GP 18) stillede op som kandidat og blev valgt for en valgperiode på 2 år.
Grundejerforeningen Græsted Park
www.graestedpark.dk
bestyrelsen@graestedpark.dk

Formand
Næstformand
Kasserer
Referent
Bestyrelsesmedlem

Lars Maltesen
Flemming Olsson
Lennart Persson
Tomas Maltesen
Freddy Petersen

Grundejerforeningen Græsted Park
Sekretær:
Tomas Maltesen (GP 63) stillede op som kandidat og blev valgt for en valgperiode på 2 år.
Revisor 1:
Jette Behrend blev genvalgt for en valgperiode på 2 år.
Revisor 2:
Steffen Slot (GP 53) blev valgt for en valgperiode på 1 år, da Lars Maltesen fratrådte.
Bestyrelsessuppleant 1:
Benny Andersen (GP 45) stillede op som kandidat og blev valgt for en valgperiode på 1 år.
Bestyrelsessuppleant 2:
Ingen kandidater til posten meldte sig, hvorfor stillingen er vakant.

Følgende var ikke på valg:
Næstformand Flemming Olsson
Kasserer Lennart Persson
Bestyrelsesmedlem Freddy Petersen

7.

Fremlæggelse af budget for 2020

Dette blev fremlagt og herefter vedtaget.
8.

Eventuelt

Herunder taltes der om regler for afskæring af forskellig art, samt muligheder for eventuelle ladekabler til
el-biler. Det blev påtalt, at der var uhensigtsmæssige parkeringer på Stamvejen, herunder for at oplade
elbil.
Dirigenten erklærede herefter mødet for afsluttet og takkede for god ro og orden.
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