Referat af Grundejerforeningen Runeparkens ordinære
Generalforsamling d. 30. marts 2016
A - Valg af dirigent (og stemmetællere)

Formand Kenneth Loland bød velkommen til Runeparkens Generalforsamling og foreslog
advokat RolfLedertoug fra Advodan som dirigent. Han blev valgt ved akklamation.
Dirigenten oplyste, at Generalforsamlingen efter hans opfattelse var lovlig indkaldt og
beslutningsdygtig, men efterlyste evt. bemærkninger hertil, da det havde været nødvendigt at
runddele rettelse vedrørende dagen for generalforsamlingen. Der var ingen bemærkninger fra
forsamlingen, hvorefter generalforsamlingen blev erklæret lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Som stemmetællere blev valgt Jette Petersen SOA 11, Janni Jensen SOA 20, ogLeifFredsø SOA 8.
I alt var der fremmødt 74 husstande+ 7 med fuldmagter, dvs. i alt 81 stemmeberettigede var mødt.
B - Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

Skriftlig beretningen var delt ud sammen med indkaldelsen. Beretningen blev godkendt ved
akklamation.
C - Kasserer Laila Post forelagde regnskabet.

Regnskabet er delt ud med indkaldelsen til Generalforsamlingen. Laila Post gennemgik nøgletallene
og spurgte, om der var spørgsmål fra salen.
Jette Petersen SOA 11, havde et spørgsmål om afskrivninger på tagplader og lampeskærme. Laila
Post forklarede, hvorefter Jette Petersen kunne konstatere at der var et temmelig stort svind af
tagplader.
Herefter blev regnskabet godkendt ved akklamation.
D . Forslag fra bestyrelsen

D 1. Ændring af deklaration § 4 Antenne.
Forslag til ændring er delt ud med indkaldelsen. Ole Friis SMA 18 motiverede forslaget ved at sige,
at den nye tekst blot afspejler, hvorledes vi modtager internet/TV kabelforbindelse i dag. Forslaget
blev vedtaget med akklamation og skal herefter tinglyses.
D 2. Køb af gartner hus I salg af SMA 38.
KennethLoland motiverede bestyrelsens forslag om at købe Gartner huset på SBA og salg af
Inspektørboligen på SMA 38.
Gartner huset er 57 m2, og skal anvendes til en ny inspektør, til omklædning, bad og spise rum.
Desuden skal bestyrelsen afholde bestyrelses møder.
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som revisor. Dirigenten efterlyste derfor flere gange andre kandidater til posten som revisor
suppleant. Dette lykkedes ikke.
Uden andre kandidater blev Jette Petersen derfor valgt som revisor suppleant ved akklamation.
K. Eventuelt

Ole Friis takkede Erik Hornsleth for hans fantastiske engagement i bestyrelsen og hans arbejde
igennem to perioder, i rigtig mange år. Lonnie Lindquist overrakte Hornsleth en flot gavekurv og
forsamlingen gav ham en stor hånd.
Yvonne Grum SIA 13 efterlyste, hvad man gjorde for den aftrædende inspektør Ejler Henriksen.
Kenneth Loland kunne oplyse, at han havde :faet pålagt fra Ejler ikke at foretage sig noget
overhovedet. Dette respekterer bestyrelsen selvfølgeligt. En gave vil blive indkøbt og givet inden
han flytter ud af SMA 38.
Erik Hornsleth fik ordet og takkede forsamlingen for, at han havde, måtte arbejde for og sammen
med dem i så mange år og det var lidt vemodigt.
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Derefter kunne dirigenten takke for god ro og orden og afslutte generalforsamlingen.
Referatet er godkendt
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