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Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vinthervej” den 13.
april 2010 kl 19:30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Fremlægning af revideret årsregnskab for foreningen til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Forslag til budget samt fastsættelse af årskontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Rasmus Bruhn (bestyrelsesmedlem) – genvalg accepteres
Pia Skov (bestyrelsesmedlem) – genvalg accepteres
Olau Clementsen (suppleant) – genvalg accepteres
Lars Kjær (suppleant) – genvalg accepteres
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Thomas Foli (revisor) – genvalg accepteres
Jens Grøftehauge (revisorsuppleant) – genvalg accepteres
8. Eventuelt
På generalforsamlingen var 18 parceller repræsenteret, her nævnt i vilkårlig rækkefølge
(19,18,15,11,26,12,29,3,34,22,24,14,7,4,6,9,13,8)
Henrik Andersen bød velkommen til generalforsamlingen på bestyrelsens vegne.
Ad 1)
Henrik foreslog Villy Rasmussen som dirigent.
Villy Rasmussen blev enstemmigt valgt som generalforsamlingens dirigent og takkede for
valget.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav herefter ordet
til formanden.
Ad 2)
Henrik Andersen fremlagde beretningen, og gennemgik årets aktiviteter, herunder sommerfest
og den store tilslutning til denne. Henrik gennemgik bestyrelsens øvrige arbejde i året. Henrik
fortalte om de foretagne ændringer til vedtægterne foranlediget af bl.a Horsens Kommune og
behovet for en ekstraordinær generalforsamling. Henrik gav en status på overdragelse af
fællesarealer fra Kathrinelund APS til grundejerforeningen. Der foreligger i øjeblikket ikke en
nøjagtig dato for overdragelse af fællesarealerne..
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Henriks beretning kan ses på vores hjemmeside. En kopi af beretningen kan fås ved
henvendelse til formanden.
Ad 3)
Tom Dagø fremlagde det udleverede og reviderede regnskab.
Villy Rasmussen spurgte ind til afkastet af vores kapital på kr 180, idet Villy mente, denne
forrentning kunne være bedre. Tom oplyste, at bestyrelsen havde besluttet ikke at investere
kapitalen i værdipapirer eller på andre måder, derfor det lave afkast.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
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Ad 4)
Der var indkommet forslag til generalforsamlingen fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår en aktivitetsdag enten 14.08 eller 15.08, hvor diverse gøremål, såsom
opstilling af skilte foretages. Under punktet blev fremført, at ved indkørsel til Vinthervej er der
kun nummerhenvisning til ulige numre 1-19 og at det dermed kan være vanskeligt for
besøgende at finde lige numre. Henrik tager kontakt til Horsens Kommune og forespørger om
skilt med ulige numre kan fjernes / udvides med lige numre.
Generalforsamlingen var enig i forlaget og vedtog 14.08 som aktivitetsdag i 2010.
Bestyrelsen foreslår at 2 personer deltager i planlægning af børneaktiviteter i forbindelse med
sommerfesten.
Repræsentanter for parcel nr 29 og 34 meldte sig til denne opgave.
De indkomne forslag var herefter færdigbehandlet.
Ad 5)
Tom Dagø gennemgik bestyrelsens forslag til budget 2010. Budgettet var tidligere udsendt til
medlemmerne. Bestyrelsen foreslår at afsætte 35.000 som rammebeløb for udvalget, der i
samarbejde med bestyrelsen ser på forbedring af og investeringer i fællesarealer. Igen i år
hensætter vi 10.000 til vejfonden.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Vedtagelsen indebærer et kontingent for 2010 på kr 1500
per parcel.
Ad 6)
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg blev alle genvalgt uden modkandidater.
Ad 7)
Revisor og suppleant blev begge genvalgt.
Ad 8)
Evt.
Der var ingen punktet under eventuelt.
Herefter overdrog Dirigenten ordet til Formanden, der takkede dirigent og generalforsamling for
god ledelse og god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl 20:45
p.b.v og venlig hilsen
John Mejer
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