
Grundejerforeningen Græsted Park 

  

Referat Ordinær Generalforsamling 2022 
 

 Sted: Gribskolen Græsted, Kantinen 

 Dato: 24. marts 2022 

 Klokkeslæt: 19:00 

 

   Til stede: Repræsentanter fra 18 husstande 

1. Valg af dirigent   

2. Formandens og Bestyrelsens beretning (udsendt sammen med indkaldelsen) 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2021 og Fremlæggelse af budget for 2022  

(udsendt sammen med indkaldelsen)  

 

4. Affaldsstationer 

 

5. Frivillig arbejdsweekend 

 

6. Valg til bestyrelsen         

 

   Pkt. 1. Formanden bød velkommen og forespurgte forsamlingen, om nogen havde lyst til at påtage sig 

dirigentposten. Herefter blev Steffen Slot valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet.   

 

Pkt. 2. Formandens beretning blev taget til efterretning med ganske få supplerende spørgsmål. Der blev 

spurgt til saltning på stierne foran husene, og formand Lars Maltesen svarede, at det var husejernes eget 

ansvar at salte omkring egen matrikel. Grundejerforeningen sørger for saltning og snerydning af stamvej 

og parkeringspladser.  

 

Pkt. 3. Regnskabet for 2021 blev godkendt, og det samme gjorde budget for 2022 uden spørgsmål. 

 

Pkt. 4. Der var anerkendelse til bestyrelsen for at bestille ekstra tømninger, når de er ved at være fyldte, 

og for opmærksomhed omkring at få tømt en ekstra gang op til julen som højtid, hvor de ofte bliver 

overfyldte. 

 

  Pkt. 5. Det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med at invitere til en eller to frivillige 

arbejdsweekender/dage. 

 

 

   



Grundejerforeningen Græsted Park 

  

 

 

 

 

Pkt. 6.  Formand, Lars Maltesen GP 18, genvalgt for 2 år.   

               Sekretær, Steffen Slot GP 53, nyvalgt for 2 år. 

Kasserer, Lennart Persson GP 4, nyvalgt for 1 år.                                 

1. Revisor, Beth Kristensen, GP 8, nyvalgt for 2 år. 

2. Revisor, Per Hansen, GP 49, nyvalgt for 1 år. 

                                                 

1. bestyrelses suppleant Torben Corvenius Olsen GP 28, genvalgt for 1 år.                                                                                                                                                                                 

2. bestyrelses suppleant, Benny Andersen GP 45 nyvalgt for 1 år.     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                             

1. Revisor suppleant, valgperiode 1 år. – ingen valgt                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Revisor suppleant, valgperiode 1 år. – ingen valgt                                                                               

 

7. Evt.                                                                                                                                                                                 

Ifølge vedtægterne kan der ikke besluttes noget under dette punkt. Der blev kort talt om opsætning 

af ladestandere, og bestyrelsen blev opfordret til at kigge på de forskellige muligheder. 

 

 

Generalforsamlingen slut klokken 19:40 

 

 

 

Referent Steffen Slot 

 

 

 

 

 

 

 


