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21 OKTOBER 2019  

  

Referat af ordinær generalforsamling   

  
 

  

Mandag den 21. oktober 2019 kl. 19.00  
  

Generalforsamlingen afholdtes i Asminderød Sognegård.  
  
Materiale til generalforsamlingen er blevet offentliggjort umiddelbart inden generalforsamlin-
gen på foreningens hjemmeside www.1do.dk. Dette er bilag med budget og regnskab. 
  
Under henvisning til vedtægternes § 10 er det muligt at møde med fuldmagt, men det skal på-
peges, at der kun er mulighed for at møde med en fuldmagt, og overdragne fuldmagter kan 
ikke gives videre. Derfor skal fuldmagten oplyse, hvem man overdrager den til.    
  
Deltagere: 31 
Fuldmagter: 1 

Dagsordenen var:  
  

1) Valg af dirigent.  

 

Som dirigent valgtes advokat Jørn Haandbæk Jensen. Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt til 

generalforsamlingen med lovligt varsel.  

 

2) Formandens beretning om foreningens virk i det forløbne år. 

 

a) Beretningen blev gennemgået, og der var mulighed for at stille spørgsmål til denne. 

 

b) Hvis man ikke kan opnå en gennemstrømning på 500-700 liter, skal man kontakte Ejerlauet. 

Ejerlauet har ikke formået at splitte regningen på lånet til udskiftning af varmerør.  
 

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4) Valg af kasserer. 
 

Michael R. Eiland blev valgt.  

 

5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  
 

a) Næstformand Iben Herskind Olsen blev genvalgt. 
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b) Jeanette Schæfer Hansen blev genvalgt. 
c) Birthe Vindis (343) blev valgt. 
d) Christian Schubert blev genvalgt.  

 

6) Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år.   
 

Annemette Barsøe og Hans Peter Bork blev valgt. 
 

7) Valg af 1 ekstern revisor og 2 interne revisorer, jf. vedtægternes § 17.   
 

a) Som ekstern revisor blev A. Albrechtsen Revision genvalgt. 

b) Som interne revisorer blev Erik Østergaard og Henrik Bernard valgt.  
 

8) Indkomne forslag. 
 

Der var ingen indkomne forslag.  

 

9) Det kommende års budget, herunder kontingent.  

  

Budgettet blev gennemgået og godkendt.  
 

10) Vejfondens beholdning.  
 

Punktet blev gennemgået af formanden. 
 

11) Eventuelt.  

a) Der er ikke lavet ansøgninger om P-pladser, det vil der blive arbejdet på i det kommende år. 

Forslag og ønsker blev gennemgået. Der ligger ikke noget fast endnu. Se bilag. 
 

b) Der blev spurgt, om der foreligger en vedligeholdelsesplan for området, hvilket blev bekræf-

tet. Bestyrelses modtager i øvrigt gerne forslag. Der burde være en vedligeholdelsesplan på 

hjemmesiden.  
 

c) Der blev spurgt, om nogen har en holdning til, hvor tæt på stien hækken skal placeres. Det 

blev oplyst, at det bør være så tæt på stien som muligt.  
 

d) Der blev forespurgt, om hækken var blevet forkastet. Hertil blev det oplyst, at dette ikke var 

tilfældet, og at den blev vedtaget for 2 år siden.  
 

e) Hæk om boldbanen blev vedtaget for 2 år siden, men er ikke etableret endnu. Der arbejdes 

på sagen, og der skal først udarbejdes en ansøgning til kommunen. Der er i øvrigt indkom-

met en klage over det nye sørøverskib.  
 

f) I forhold til boldbanen blev det oplyst, at der skal nye net på og hæk ved stien.  
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g) Kigges der på placering af lygtepælene ved 1-etagehusene, når der skal laves vej? Ørestad er 

positive overfor at se på det.  
 

h) Bliver træer fjernet ved etape 2? Der blev svaret, at det, der officielt er blevet udlagt til vej, 

også bliver til vej. 

 

 
  

Med venlig hilsen    
Bestyrelsen     
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