
REFERAT FOR GENERALFORSAMLING I BUSKEVEJS GRUNDEJERFORENING 
Den 25. maj 2022 blev der afholdt generalforsamling i Buskevejs Grundejerforening. Generalforsamlingen 
fandt sted på Hummeltofteskolen. 

Dagsordenen var følgende: 

l. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassereren fremlægger regnskab for 2021/22 til godkendelse. 
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
S. Valg af bestyrelse. 
6. Valg af 2 revisorer. 
7. Fremsættelse af forslag til budget for 2022/23 og fastsættelse af ordinært kontingent samt bidrag 

til vejfond. 
8. Eventuelt. 

l. Velkomst 

Formand Steen Pinnerup bød velkommen 

2. Valg af dirigent og referent 

Lars Jensen blev valgt til dirigent og Jonas tvnghø] Madsen blev valgt til referent. 

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
og varslet. 

3. Formandens beretning 

Formand Steen Pinnerup gennemgik foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling. 

Formandens beretning er vedlagt i kopi til dette referat. 

4. Kassereren fremlægger regnskab for 2021/22 til godkendelse 

Kasserer Svend Duelund Jensen gennemgik årsregnskabet og kommenterede de væsentligste afvigelse i 
forhold til budgettet for 2021/22. 

Generalforsamling godkendte herefter enstemmigt årsregnskabet for 2021/22. 

S. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Der var ikke modtaget forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 



6. Valg af bestyrelse 

Følgende var på valg og genopstillede ikke: 

i. Anders Isling 
ii. Jacob Buur Granda hl 
iii. Frederik Abildtrup (suppleant) 

Følgende var på valg og genopstillede: 

i. Ole Mathiesen 

Bestyrelsen foreslog nyvalg af: 

i. Henning Smith Nielsen 

Følgende var ikke på valg: 

i. Daniel Demus 
ii. Svend Duelund Jensen 
iii. Jacob Jensen 
iv. Steen Pinnerup 

Følgende nye kandidater stillede op 

i. Tine Stilhøj Thuesen 
ii. Jonas Lynghøj Madsen 

Alle der var på valg blev derfor valgt for 2 år. Jacob Jønsen ønskede at overtage suppleant rolle fra Frederik 
Abildtrup, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. 

7. Valg af 2 revisorer. 

Michael Schlichter og Anders Lützhøft var villige til genvalg og blev genvalgt. 

8. Fremsættelse af forslag til budget for 2022/23 og fastsættelse af ordinært kontingent samt bidrag til 
vejfond. 

Kasser Svend Duel und Jensen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2022/23 samt forslag om 
ændring af det ordinære kontingent fra 500 kr. til 700 kr. og ændring af bidrag til vejfond fra 1.200 kr. til 
1.400 kr. for de 107 medlemmer, der er grundejere på en privat fællesvej. 

Budgettet og forslag til kontingent samt bidrag til vejfond blev godkendt. 

Et medlem bemærkede, at det ville være ønskeligt, hvis bestyrelsens forslag til kontingent og vejfond 
fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen var enig i, at dette var en god ide og at 
bestyrelsen fremover ville tilstræbe at gøre dette. 



9. Eventuelt. 

Kasser Svend Duelund Jensen gennemgik bestyrelsens "Notat til medlemmerne om foreningens vejfond", 
som var blevet omdelt forud for generalforsamlingen. 

Bestyrelsen besvarede herefter spørgsmål fra de fremmødte medlemmer. 

---0000000--- 

Herefter blev generalforsamlingen hævet. 

Sorgenfri, den 9. juni 2022 

Som dirigent Som referent 


