
Generalforsamling G/F Drøsselbjerg Klint maj 2015 

- 17-05-2015 kl. 10.00, Helseklinikken Gårdhøjsvej 2, Drøsselbjerg 4200 Slagelse - 

 

1) Valg af dirigent:  

Formanden forslog Jakob Fälling, og valget blev godkendt af de fremmødte. Dirigenten 

konstaterede, at udmelding til grundejerne i foreningen om generalforsamlingens afholdelse 

havde været rettidig, og at andet formalia var på plads. Hermed godkendtes 

generalforsamlingen som lovlig ifølge foreningens vedtægter. 

2) Valg af referent: 

Bestyrelsens sekretær, Adam Rønlund, blev foreslået og valgt. 

3) Optælling af stemmeberettigede tilstedeværende grundejere: 

Optællingen blev foretaget af bestyrelsesmedlem Torsten Baun. 18 foreningsmedlemmer og 

dermed 18 parcelejere var repræsenteret. 

4) Formandens beretning om foreningens virksomhed i 2014: 

Beretning blev minutiøst og grundigt gennemgået af formanden. Beretningen var udsendt med 

indkaldelsen og kan endvidere læses på foreningens hjemmeside. Beretningens indhold og 

ordlyd blev godkendt af forsamlingen. 

Der var enkelte kommentarer til beretningen, der lyder som følger: 

 Det indskærpes igen i år, at bevoksning på stier og i rabatter nedskæres og i rimelig 

grad vedligeholdes af grundejerne. 

 Der vil igen i år foretages støvbinding vha. vejsalt på de fælles veje. 

 Det nye skilt med information om udformningen af grundejerforeningens areal bliver 

etableret snarest - ved T-krydset mellem Valhallavej og Mjølnersvej. 

5) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 

Det reviderede regnskab blev gennemgået af bestyrelsens kasserer Ole Brinch-Nielsen og 

godkendt af forsamlingen. Der blev af flere tilstedeværende grundejere givet udtryk for stor 

tilfredshed med regnskabet. 
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6) Godkendelse af budget for 2015: 

Budgettet for 2015 blev gennemgået af bestyrelsens kasserer Ole Brinch-Nielsen og godkendt 

samt vedtaget af forsamlingen.  

 

Kassereren havde en kommentar til budgettet: 

 Grundejerne bedes huske at påskrive deres adresse i Drøsselbjerg Strand ved 

indsendelse af kontingentbetaling. Her er der tale om parcellens/matriklens adresse i 

grundejerforeningen Drøsselbjerg Klint. Det er ikke tilstrækkeligt at skrive navn eller 

hjemmeadresse. Dette er et administrativt anliggende, da det er meget besværligt for 

kassereren at finde frem til, hvilke parceller der har betalt, hvis den rigtige adresse ikke 

er oplyst. 

7) Indkomne forslag 

Forslaget fra Hans – H. Poulsen om flishugning kom til afstemning: 

 Forslaget fik 2 stemmer for og 16 imod. Forslaget blev afvist. 

Der blev fra forsamlingen knyttet en række kommentarer til det indkomne forslag fra Hans: 

 Der er mulighed for at få adgang til Høng og Gørlev renovationspladser døgnet rundt 

via telefon. Man kan tilmelde sig online på http://forms.kn-

is.dk/forms/form/31745006301 

 Grundet en spredt utilfredshed med det nu aflyste skt. Hans bål og aflevering af 

haveaffald foreslog bestyrelsen, at der kan etableres en ordning uden bestyrelsens 

direkte involvering, hvor interesserede grundejere kan få en flismaskine stillet til 

rådighed. Denne kan blive finansieret af foreningen, men vil ellers være de involverede 

og interesserede grundejeres ansvar (afhentning, transport rundt på stikvejene, 

oprydning og aflevering af maskinen). Hugning skal foregå på de private grunde.  

 Charlotte Christiani, Hellasvej 1, påtog sig at varetage det af bestyrelsen 

foreslåede tiltag med en flishugger. Hun vil forsøge at tage kontakt til samtlige 

matrikler i foreningen for at finde frem til interesserede. Bestyrelsen foreslår her 

ligeledes, at interesserede grundejere selv kan tage kontakt til Charlotte, og evt. 

hjælpe hende med at få tiltaget op at køre. 
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8) Valg til bestyrelse:  

Formand (2 år) Henning Fardan modtager genvalg: Genvalgt 

Kasserer (2 år) Ole Brinch-Nielsen (sidder endnu 1 år) 

Bestyrelsesmedlem (2 år) Torsten Baun modtager genvalg: Genvalgt 

Bestyrelsesmedlem (2 år) Stefan Højholm Rolsted (sidder endnu 1 år) 

Bestyrelsesmedlem (2 år) Adam Rønlund (sidder endnu 1 år) 

Suppleant (1 år) Hugo Nordbo modtager genvalg: Genvalgt 

Suppleant (1 år): Kaj Pedersen modtager genvalg: Genvalgt 

Revisor (1 år) Niels Olsen modtager genvalg: Genvalgt 

Revisor (1 år): Lissie Baun modtager genvalg: Genvalgt 

Revisor suppleant (1 år): Gabrielle Nielsen modtager genvalg: Genvalgt 

9. Eventuelt og andre forslag til drøftelse:  

Formanden takkede den nye bestyrelse for et godt samarbejde og udtrykte sit håb for et fortsat 

godt samarbejde.  

 

 

Der blev takket for god ro og orden af både dirigenten og formanden. Bestyrelsen takkede 

dirigenten for at styre forsamling og formanden for det gyldne overblik. 

 

 

  


