
Bjergvejens	Grundejerforening		

GENERALFORSAMLING	

TIRSDAG d. 31.03.2015 kl. 19.00 på Bjergvej 40 

Der var mødt 9 personer i alt (2 medlemmer + bestyrelse/revisorer) 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår fremtidigt kontingent kr. 200,-/år 

(2 x grøn container/år) 

6. Valg til bestyrelsen 

På valg er Emmy Lønholm (fmd) modtager genvalg  

Benny Christensen, modtager genvalg 

Bestyrelsessuppl.: Kjeld Jensen 

7. Valg af revisor + suppleant 

På valg er Inge Winther Jørgensen og Karsten Jensen (nr. 14) 

8. Eventuelt. 

 Grøn container 2015 

Bestyrelsen foreslår: 02. – 03.05.2015 

  24.  – 25.10.2015 

 

          Bjergvejsfest 2015 

Bestyrelsen foreslår: 27.06.2015 

Ad 1: Ove Lesdorff blev valgt til dirigent. Han startede med at fastslå, at Generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og gik herefter over til dagsordenen. 

Ad 2: Emmy Lønholm gennemgik kort foreningens aktiviteter siden sidste Generalforsamling; Vi har haft 

Grøn container x 2 samt afholdt Bjergvejsfest.  Qua containerordningen er blevet til 2 x Grøn container er 

det blevet noget billigere og derfor har vi stadig dækning for udgiften hertil selv om vi har sat kontingentet 

ned til kr. 200,-/år. Det var dejligt med så mange deltagere i Bjervejsfesten, som jo var  gratis for 

medlemmerne. Vi havde så valgt, at medlemmerne kunne medbringe gæster og disse skulle betale 50,- kr. 

Denne ordning fungerede fint, så den fortsætter vi med til den kommende Bjergvejsfest. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

Ad 3: Da kasseren ikke var til stede blev regnskabet gennemgået af revisor Inge Winther. Regnskabet blev 

godkendt at de tilstedeværende. 
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Ad 4: Der var ikke indkommet nogle forslag. 

Ad 5: Man vedtog at fastholde kontingentet på kr. 200,-/år (= 2 x Grøn container/år) 

Ad 6: Emmy Lønholm, Benny Christensen og Kjeld Jensen blev alle genvalgt. 

Ad 7: Revisor Inge Winther og revisorsuppl. Karsten Jensen blev genvalgt. 

Ad 8: De af Bestyrelsen foreslåede datoer for Container og Bjergvejsfest blev vedtaget. 

Der blev udtrykt ønske om en oversigt over medlemmer af Grundejerforeningen; Den er som følger: 

14-24-26-28-29-30-32-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-46-48-49-50-52-60-62-64. 

Endvidere vil man bede Peter Schmidt-Nielsen om at rette henvendelse til Ringsted Kommune ang. 

Hullerne i vejbelægningen. 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede Generalforsamlingen kl. 20.15. 

 

Emmy Lønholm, 

Fmd. og referent  

 


