
Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Solhjemgården 

afholdt søndag d. 26. juli 2015 kl. 10 i Forsamlingshuset, Kirke Stillinge. 

Dagsorden:  

Pkt. 1.  Valg af dirigent: Erik Jørgensen, Strandskadevej 2, tilbød sig som dirigent og blev 

enstemmigt valgt. Erik konstaterede at indkaldelsen overholdt foreningens vedtægter og 

dermed var lovligt indkaldt. 

Pkt. 2.  Valg af 2 stemmetællere: Da der ikke umiddelbart var noget der skulle stemmes om 

valgte vi at vente med dette til senere hvis behovet opstod. 

Pkt. 3.  Bestyrelsens beretning 2014/2015  v/ formanden: Godkendt og er vedlagt. 

Pkt. 4.  Forelæggelse af regnskab for året 01.06.2015 til 31.05.2015: Regnskabet godkendt. 

Pkt. 5.  Vedtagelse af budget for 2015/2016: Budgettet godkendt. 

Pkt. 6.  Valg.  

Valg af kasserer: Klaus blev genvalgt uden modkandidat. 

Valg af næstformand: Ingrid blev genvalgt uden modkandidat. 

Valg af bestyrelsesmedlem: Hanne Lene Kristensen, Mejsevænget 3, blev valgt uden 

modkandidat.  

Valg af 1. suppleant: Erik Jørgensen, Strandskadevej 2, blev valgt uden modkandidat. 

Valg af 2 revisorer: Jette Espenhein og Marianne Vejltoft blev begge genvalgt uden 

modkandidater. 

Pkt. 7.  Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Pkt. 8.  Eventuelt. Under dette punkt kunne der ikke besluttes noget. Derfor kan man sige at 

der blot var tale om forskellige meningstilkendegivelser vedr. fx manglende vedligeholdelse af 

skelbeplantninger, for / imod den petangue-bane som ikke længere eksisterer, kommende 

støvbekæmpelse på vejene og skrald på stranden. Til sidst en opfordring til at deltage i 

badeklubben som bader hver dag kl. 13.30 og 16.30. Så behøver man ikke bade alene. Der er 

ingen tilmelding, - bare mød op !  

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 

 

 PS.:  Det kan oplyses at den reparation af ”bommen” mod den bagvedliggende 

grundejerforening som er nævnt i beretningen er udført. 

 PPS.: Hækken mod stien vil blive klippet snarest. 

 PPPS.: Bænken på stranden vil blive hævet / frigravet snarest. 

 PPPS.: Formanden har nu afholdt vejsyn med entreprenøren. Se vedlagte referat. 



      
 


