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Referat fra ordinær generalforsamling i GF Strandlodden 2oi g
Lørdag den 21. april 2018 kl. g.g0 på restaurant Ko & co, Faxe Ladeplads

Formanden bød velkommen

Ad 1. Valg af dirigent.
Kirsten Bernhoff (hus 32) blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Til referent blev valgt Elin Volder (hus 9).
Der var fremmødt 16 personer, deraf var 12 stemmeberettigede.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Formanden Keld Volder (hus g), gennemgik årsberetningen for 2012. Beretningen kan læses isin
helhed på foreningens hjemmeside www.strandlodden.dk.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt.

Ad 3. Aflæggelse af regnskab.
Regnskab for 2017, underskrevet af revisor og bestyrelse, blev gennemgået af kasserer Torben
Bernhotf (hus 32).

Der var ingen kommentarer eller spørgsmåltil regnskabet, som herefter blev godkendt.

Ad 4. Forslag fra medlemmerne.
Der var ingen forslag fremsendt.

Ad 5. Vedtagelse af budget og fasflæggelse af kontingent.
Kasserer gennemgik budgetforslaget. Der var ingen kommentarer eller spørgsmå;.
Budgettet blev vedtaget og kontingentet fortsættår uændret med 750 t<r. årlig-t.

Ad 5. Valg af formand
Keld Volder (hus 9) ikke på valg, er valgt for 2 år i 2012.

Ad 7. Valg af bessrelsesmedlemmer og suppleanter
lkke oå valo:
Torben Larsen (hus 7) valgt for Z år i 2O17
Kasserer Torben Bernhoff (hus 32) valgt for Z år i ZOIZ

På valo er:
Peter Knudsen Christensen (hus 20), Villig til genvalg.
Karsten Henriksen (hus 1B) - er udtrådt af bestyrelsen feb. 2019.
Suppleant Ren6 Lytje (hus 22). Villig til genvalg.

Peter Knudsen Christensen (hus 20), blev genvalgt som bestyrelsemedlem tor 2 år,frem til zA2O.
Nyt bestyrelsesmedlem Preben Messerschmidt (hus 12) btev valgt for 2 år, trem til 2020.
Suppleant Ren6 Lytje (hus 22) blev genvalgt for 2 år, frem til 2020.
Der blev ikke valg om suppleanl nr. 2.

Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Nuværende revisor Kate Hansen (hus 11) udtræder, pga. salg af ejendommen, til deres børn.
Nærmere ang. ejerforholdet ti lsendes bestyrelse n.

Til Ny revisor blev valgt christian Hundahl (hus 3) tor 2 år, frem til 2a2o.
Der blev ikke valgt suppleant til denne post.
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