
Referat fra Grundejerforeningen Damgaarden´s Generalforsamling søndag 

den 16. august 2020 Kl. 14.00 
 

 

Formanden Jann Stokking bød velkommen. 

1. Arne Lillevang blev valgt som dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

varslet og indkaldt.  

2. Britta Bakka blev valgt som referent. 

3. Bestyrelsens beretning var udsendt separat sammen indkaldelsen til generalforsamlingen, og 
beretningen blev godkendt. Bestyrelsen orienterede om det modtagne tilbud fra Nordkysten 
på opretning, rensning og sugning af vore regnvandsbrønde. 

4. Regnskabet for 2019 blev godkendt.  

5. Budget for 2020 med uændret kontingent på 200,- og vejbidrag på 1200,- blev godkendt.  

6. Jan Stokking oplyste at han har solgt sin ejendom, og dermed trækker sig som formand. I 

forvejen har næstformanden Ralph Hald solgt sin ejendom og er derfor tillige trådt ud af 

bestyrelsen. På den baggrund blev det besluttet, at suspendere dagsordenen og i stedet gå til 

punkt 10 Indkomne forslag. 

10.   Forsamlingen behandlede bestyrelsens forslag om, at der fremover kan være 3-5 medlemmer                                   

i  bestyrelsen. Dette forslag var der 100% tilslutning til, hvorefter man fortsatte ved at behandle 

forslaget på den ekstraordinære generalforsamling. 

Referat fra Grundejerforeningen Damgaarden´s Ekstraordinære 

Generalforsamling søndag den 16. august 2020 Kl. 14.20 
 

1. Arne Lillevang blev valgt som dirigent, og han konstaterede at den ekstraordinære 

generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt.  

2. Britta Bakka blev valgt som referent. 

3. Det af bestyrelsen stillede forslag til ændring af § 13 ”Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer ” 

blev enstemmigt besluttet. 

 

Herefter blev den ordinære generalforsamling genoptaget med punkt 6. Valg af bestyrelse. 

 

6.  Carsten Høyer blev valgt som ny formand, Britta Bakka blev valgt som ny kasserer og Arne                 

Lillevang blev valgt som ny næstformand. 

7. Marion Jensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 

8. Lone Andersen blev genvalgt som revisor. 

9. Der var ingen opstillede som revisor suppleant. 



11.  Eventuelt.  

- Lone foreslog, der blev malet hajtænder ved Damgårdsåsens udmunding og vejskiltet 

samme sted blev opfrisket. Rabatten samme sted vil blive sprøjtet hurtigst muligt for at 

undgå ødelæggelse af asfalten. 

 

Arne Lillevang takkede de fremmødte for et godt møde. 

 

 

 

Dato:  

 

 

 

Arne Lillevang  Carsten Høyer 

Dirigent  Formand 


