Grundejerforeningen Mosedalen
Bogø
Enighedsvej 8
4690 Haslev
Tlf.: 21514818/Mail: Hebr02@frederiksberg.dk

Frederiksberg, d. 12.4.2018

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen Mosedalen, lørdag d. 12. maj 2018 kl.
10.00 i Lindebroen Jollelaugs lokaler på Bogø Havn

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder kontingent
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg til bestyrelsen. På valg: Henning (nr. 8) og Poul (nr. nr. 14), der villig til
genvalg samt Kurt (nr. 18), der ikke ønsker genvalg
7. Valg af en bestyrelsessuppleant.
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne fremsendes til ovenstående post- eller mailadresse og skal være
formanden i hænde senest lørdag d. 28. april 2018.

Grundejerforeningen Mosedalen
Bogø
Enighedsvej 8
4690 Haslev
Tlf.: 21514818/Mail: Hebr02@frederiksberg.dk

Frederiksberg, d.1.5.2018

Beretning for 2017-2018
Ved Grundejerforeningen Mosedalens generalforsamlingen d. 13. maj 2017 nyvalgtes Lis (nr.
36), mens Børge (nr. 16) genvalgtes som suppleant. Til revisor og revisorsuppleant valgtes
henholdsvis Niels (nr. 4) og Marianne (nr. 8). Efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig således: Henning, formand, Kurt, kasserer og Lis sekretær. Bestyrelsen har
siden afholdt to møder og dens arbejde omfattet følgende:
•

•
•
•
•
•

•

Foranstaltning af:
o Græsslåning på fællesarealer
o Sprøjtning mod bjørneklo
o Opretning af og skærveudlægning på veje
Afklaring med GF Højdedraget f.s.v.a. fjernelse af piletræ ved Mosedalen 50-52,
hvorved forannævnte påtog sig ansvaret herfor.
Udsendelse af rykker i forbindelse med enkeltstående problemer med rettidig
kontingentbetaling
Gennemførelse af afstemning blandt grundejerforeningens medlemmer om afvikling af
dennes investering. Af de stemmeberettigede afgav 48,2 procent stemme. Af disse
tilsluttede 84,6 procent sig forslaget, mens 15,4 procent ikke kunne gå ind for dette.
F.s.v.a. henvendelse fra Bogø Vandværk i sommeren 2016 vedr. eventuel etablering af
en tredje boring på grundeejerforeningens fællesareal, kan det oplyses, at foreningen
ikke har modtaget yderlige henvendelser fra vandværket i den anledning
Flere medlemmer har dog overfor bestyrelsen tilkendegivet et ønske om, at der
foretages en gennemgribende forbedring af vejforholdene. På den baggrund vil
bestyrelsen i dens nye valgperiode foranstalte en mere langsigtet forbedring af vejenes
tilstand.
Grundejerforeningen har i løbet af beretningsperioden fået to nye medlemmer.
Velkommen til disse.

P.v.a.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Mosedalen
Henning Bro
Formand

Grundejerforeningen Mosedalen
Bogø
Enighedsvej 8
4690 Haslev
Tlf.: 21514818/Mail: Hebr02@frederiksberg.dk

Bogø, d. 12.5. 2018

Der afholdtes generalforsamling i Grundejerforeningen Mosedalen, lørdag d. 12. maj 2018 kl.
10.00 i Jolle-lauget lokaler på Bogø Havn.
Der blev givet fremmøde fra parcellerne: 4, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 32, 36, 40 og 42 med
deltagelse af 16 personer.
•

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent
o Flemming (nr. 36) blev valgt

•

Ad dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsens årsberetning.
o Formanden fremlagde beretning, der forud var fremsendt til medlemmerne.
Generalforsamlingen godkendte årsberetningen.

•

Ad dagsordenens pkt. 3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab (bilag 2)
o Kassereren fremlagde regnskabet, der forud var blevet udlagt på
grundejerforeningens hjemmeside. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

•

Ad dagsordenens pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen, herunder kontingent
o Der var fra bestyrelsen ikke fremkommet forslag herom.

•

Ad dagsordenens pkt. 5: Forslag fra medlemmerne
o Der var ikke indkommet forslag.

•

Ad dagsordenens pkt. 6: Valg til bestyrelsen.
o Kurt (nr. 18) ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Lotte (nr. 44) for et år.
Henning (nr. 8) og Poul (nr. 14) genvalgtes.

•

Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af en bestyrelsessuppleant.
o Preben (nr. 22) valgtes som førstesuppleant og Børge (nr. 16) som
andensuppleant

•

Ad dagsordenens pkt. 8: Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
o Niels (nr. 4) og Marianne (nr. 8) genvalgtes som henholdsvis revisor og
revisorsuppleant.

•

Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt
o Formanden oplyste, at bestyrelsen intenderer ved generalforsamlingen 2019 at
fremlægge et ajourført og forenklet forslag til en ny vedtægt, der efterfølgende
skal endelig vedtages ved en ekstraordinær generalforsamling.
o Forskellige forslag til en udbedring af vejenes tilstand drøftede
o Formanden takkede Kurt (nr. 18) for sit virke som kasserer for
grundejerforeningen og overrakte på dennes vegne en vingave

Ref: Henning (nr. 8)

Henning (nr. 8)
Formand

Flemming (nr. 36)
Dirigent

