
Søkær Grundejerforening Generalforsamlingen 2010 d.07.05.10 

Mødt: 42 stemmeberettigede, ialt 114 stemmeberettiget i foreningen  

Velkomst ved formand Hans Eigil Jensen. (HEJ) 

Valg af dirigent: HEJ foreslår Arne Lunding. Valgt enstemmigt. Konstaterer generalforsamlingens 
lovlighed.  

Beretning: -blev forelagt af HEJ. (kan ses på hjemmesiden samt i opslagskasser) 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.  

Regnskab 2009: Kasserer Helga Bakkensen forelægger regnskabet. Regnskabet udviser et 
overskud på driften på kr. 61.641 mod budgetteret på kr.68.800. Investeringer i året udgør 
kr.199.654.  

Bemærkninger: Kløften 6: Maskinfejning - er det nødvendig?  

SVAR: Maskinfejning er nødvendig pga. vejbelægningstypen. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Budgetorientering og forslag til kontingent: Jan Wojtczak(JW) gennemgår resultatet af 
handlingsplan 04-08. JW konkluderer, at planen er afsluttet med en budgetafvigelse på -31.368 kr.(-
8%). 

Ingen bemærkninger! 

Helga Bakkensen gennemgår budgetter 09 og 10 samt prognosen for 2011. Bestyrelsen foreslår 
uændret kontingent på 600 kr. pr år pr medlem. 

Bemærkninger: Aksel Hansen, Slugten: Hvorfor er vejrenovering ikke en driftsudgift? 

Peter Jørgensen, Kløften 6: Gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer bør ikke være specificeret i 
regnskabet. 

SVAR: Vejrenoveringen er at betragte som en investering i fremtiden, derfor i regnskabet som en 
aktivpost.  

Ingen bemærkninger til kontingentet, som fastholdes på kr. 600 pr år pr medlem. 

Indkomne forslag: Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 

Valg:  



-til bestyrelsen: Gitte Andreasen, Helga Bakkensen og Jan Wojtczak. 

Alle blev genvalgt for 2 år 

-suppleanter: Grethe Andersen, Stenpolde 6 og Frank Hansen, Kløften 10 blev genvalgt for 1 år. 

-revisorer: Arne Lunding og Carsten Johannesen blev genvalgt for 1 år. 

Eventuelt:  

Gitte Andreasen, bestyrelsen, fortæller om ren strand/ren dag d. 29. maj og sommerfrokosten d. 19. 
juni. Pris 75,- kr pr. deltager. Der vil komme yderligere invitation vedrørende sommerfrokosten, 
men tilmeldinger modtages fra idag og ”først til mølle”-princippet skal gælde. Min. deltagerantal er 
35 personer.  

Helle Riess, Strandgården: Grundejerforeningen i Barsbæklund vil gerne deltage i Ren Strand 
arrangementet. 

Kløften 17: Henviser til vinterens sneproblemer og foreslår, at der eventuel laves en 
snerydningsordning til den kommende vinter. 

Den efterfølgende debat gav udtryk for holdninger for- og -imod en snerydningsordning. 

Bestyrelsens svar: Vi tager gerne en principiel drøftelse i bestyrelsen, men henviser til, at der skal 
foreligge et konkret forslag til generalforsamlingsbeslutning, og at bestyrelsen ikke vil fremsætte et 
sådant forslag. 

Dirigenten lukker generalforsamlingen og takker for god ro og orden under debatten! 

HEJ afslutter med at takke dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og takker også 
forsamlingen for det store fremmøde og en engageret debat.  

Referent: J. Wojtczak Dirigent: Arne Lunding 

Dato: 17.05.2010 Dato: 21.05.2010  

Grundejerforening Søkær 

Eigil Jensen 

Frydendal 4 

6200 Aabenraa 

Tlf. 74 626501 

EigilJensen6691@kabelmail.dk 
 


