Referat fra Grundejerforeningen Damgaarden´s Generalforsamling søndag
den 30. maj 2021 Kl. 11.00
Formand Carsten Høyer bød velkommen.

1. Arne Lillevang blev valgt som dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
varslet og indkaldt og er der var 21 parceller til stede.
2. Britta Bakka blev valgt som referent.
3. Bestyrelsens beretning var udsendt separat forud for indkaldelsen til generalforsamlingen, og
beretningen blev godkendt.
4. Regnskabet for 2020 blev godkendt. Regnskabet med budget var udsendt sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskab for 2020 blev godkendt.
5. Budget for 2021 med uændret kontingent på 200,- og vejbidrag på 1200,- blev godkendt.
6. Valg af bestyrelse - følgende er på valg:
Formand Carsten Høyer blev genvalgt blev valgt
Næstformand Arne Lillevang genopstiller fort et år mere og blev genvalgt
Kasserer Britta Bakka fortsætter som kasserer
Følgende nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
Mikkel Skovhaug og Klaus Aakilde
7. Valg af suppleant: Bo Reidel blev valgt
8. Valg af revisor: Lone Andersen blev valgt
9. Ingen revisor suppleant blev valgt
10. Indkomne forslag:
Stadfæstelse af reviderede ordensregler – paragraf 2 blev ændret til følgende ordlyd: Det er
tilladt at benytte motor- og eldrevne haveredskaber alle dage 9-18 under hensyntagen til
naboerne. Paragraf 2 snerydning slettes.
Foreslåede vedtægtsændringer blev gennemgået.
11. Carsten orienterede om at der er konstateret forgiftning af flere katte, så alle bedes være
obs. Ser man en død eller syg kat kan man henvende sig tyil Martinna, Arupsvej 58.

Referat fra Grundejerforeningen Damgaarden´s Ekstraordinære
Generalforsamling søndag den 30. maj 2021 kl. 11
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. De reviderede ordensregler – paragraf 2 blev ændret til følgende ordlyd: Det er tilladt at
benytte motor- og eldrevne haveredskaber alle dage 9-18 under hensyntagen til naboerne.
Paragraf 2 snerydning slettes alt blev stadfæstet.
Foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget.

Arne Lillevang takkede de fremmødte for et godt møde.

Dato:

Arne Lillevang
Dirigent

Carsten Høyer
Formand

