
Referat fra Grundejerforeningen Damgaarden´s Generalforsamling lørdag 

den 21. maj 2022 Kl. 10.00 
 

Formand Carsten Høyer bød velkommen. 

1. Bo Reidel blev valgt som dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

varslet og indkaldt. Han konstaterede, at der var 7 parceller til stede inclusive bestyrelsen. 

2. Britta Bakka blev valgt som referent.  

3. Bestyrelsens beretning var udsendt separat forud for indkaldelsen til generalforsamlingen, og 
beretningen blev godkendt. Formanden tilføjede, at der nu er accepteret tilbud på udbedring 
af hjørnet Damgårdsåsen og Jydebjergvej som igangsættes start juni. Opretning af tre regn-
vandsbrønde vil ligeledes blive udført i juni. 

4. Regnskabet for 2021 samt budget for 2022 var udsendt sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. Regnskab for 2021 blev godkendt. 

5. Budget for 2022 med uændret kontingent på 200,- og vejbidrag på 1200,- blev godkendt.  

6. Valg af bestyrelse - følgende er på valg: 

Næstformand Arne Lillevang er på valg og ønsker ikke at genopstille, Klaus Aakilde stiller op 

som ny næstformand og blev valgt. 

Kasserer Britta Bakka genopstiller og blev valgt for 2 år. 

Bestyrelsesmedlem Mikkel Skovhaug genopstiller ikke. I stedet stillede Bo Reidel op, blev 

valgt og indtrådte i bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af Carsten Høyer som formand, 

Klaus Aakilde som næstformand, Britta Bakka som kasserer og Bo Reidel. 

7. Valg af suppleant:  Da ingen af de fremmødte var interesserede, blev der ikke valgt nogen 

suppleant. 

8. Valg af revisor: Lone Andersen blev genvalgt. 

9. Ingen revisor suppleant blev valgt. 

10. Indkomne forslag: Der var ikke fremkommet nogen forslag fra medlemmerne, men bestyrel-

sen stillede følgende forslag : 

Kontingent hæves med 100 kr. til 300 kr. og vejbidraget hæves med 300 kr. til 1500 kr. fra 1. 

januar 2023, således at der pr. 1.01.23 skal betales 1800 kr årligt pr. parcel som medlem af 

grundejerforeningen. Der betales 1800 kr årligt indtil de resterende 3 småveje, Lars Jensens 

Toft, Skov-bjergs ager og Skovdalen, har fået nyt slidlag. Grundet de få fremmødte medlem-

mer kunne der ikke besluttes noget på den ordinære GF. 

11. Eventuelt (herunder kan intet vedtages) 

Der blev stillet forslag om skiltning med hastighedsbegrænsning i Grf´s område, bestyrelsen vil tage 

det op på næste bestyrelsesmøde. 

 

 



Referat fra Grundejerforeningen Damgaarden´s Ekstraordinære 

Generalforsamling lørdag den 21. maj 2021 kl. 10.30 
 

1. Bo Reidel blev valgt som dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

varslet og indkaldt.  

2. Britta Bakka blev valgt som referent. 

3. Indkomne forslag: Kontingent hæves med 100 kr til 300 kr og vejbidraget hæves med 300 kr 

til 1500 kr, så der pr. 1.01.23 årligt indbetales i alt 1800 kr i kontingent og vejbidrag som 

medlem af grundejerforeningen, indtil de resterende småveje har fået nyt slidlag.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte medlemmer. 

 

 

 

Dato: 21.05.22 
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Dirigent  Formand  Næstformand 

 

Britta Bakka 

Kasserer 


