
Bjergvejens Grundejerforening, Kværkeby 
 
Referat af Generalforsamling afholdt d. 28. marts 2012 
kl. 19.00 på Kværkeby Skole 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontigent 
6. Valg til bestyrelsen. På valg er: 

Peter Schmidt-Nielsen, formand 
(Modtager genvalg) 
Gurli Petersen, Best.medl. ( Modtager genvalg) 
Ledig plads 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
på valg er Kjeld Jensen 

8. Valg af revisor. På valg: 
Knud Winther, Revisor (Modtager genvalg) 

9. Valg af revisorsuppleant 
Ikke valg i lige år 

10. Eventuelt: 
Storskrald 2012: Bestyrelsen foreslår  14. – 15. april og 
27.-28. oktober. 
Bjergvejsfest   

  Bestyrelsen foreslår 30.06.2012 
 
Der var fremmødt 9 medlemmer incl. Bestyrelsen. 
ad 1) Benny Christensen blev valgt til dirigent og han indledte med at fastslå, at 
Generalforsamlingen var varslet iflg. lovene. 
ad 2) I det forløbne år har vi indkøbt festtelt som ”bor” hos Knud og Inge. 
Teltet blev indviet ved en rigtig hyggelig Bjergvejsfest med rigtig mange 
deltagere. Festen gav et overskud på små 595,- kr. Vi har indkøbt vejsklite, 
som nu blot skal sættes op. Storskraldsordning forår og efterår foregik OK. Hul 
i vejen er blevet lavet, men der er kommet nye til. Formandens beretning blev 
taget til efterretning. 
ad 3) Regnskab v. Peter Schmidt-Nielsen: Regnskabet er revideret, der har 
været indtægter på kr. 12.000,-(= 24 medlemmer),udgifter til Storskrald kr. 
9.232,56 og festtelt 7.393,75 kr. Foreningens formue pr. 31.12.2011 var 
10.514,36 Regnskabet godkendt. 
ad 4) Ingen indkomne forslag. 
ad 5) Fastsættelse af kontingent; Bestyrelsen foreslår samme kontingent = kr. 
500,-. Godkendt. 
 



side 2 
 
 
ad 6) Peter Schmidt-Nielsen valgt som formand. Gurli Petersen genvalgt. Per 
Olsen, Bjergvej 46, valgt til den ledige bestyrelsespost. 
ad 7) Kjeld Jensen genvalgt til best.suppl. 
ad 8) Knud Winther genvalgt. 
ad 9) Ikke valg i lige år 
ad10) Storskraldsdatoer OK. Bjergvejsfesten blev der diskuteret noget frem og 
tilbage om og enden på det blev at den vil finde sted 09.06.2012. 
Der blev ligeledes talt om en eventuel info-aften om ”Nabohjælp” på Bjergvej. 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede Generalforsamlingen kl. 
19.50.   
 
 
Referent:  Emmy Lønholm, sekr.       
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