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Referat fra 
 generalforsamling i 

 Grundejerforening Munkedalen  
Tirsdag d. 4. april 2017 klokken 19.00 i 

Anlægspavillonen  
(Tværalle 5, 4100 Ringsted). 

 
Referat med blåt 
 
Dagsorden 

 

1) Valg af dirigent 

a. Kim fra nummer 18 valgt. 

2) Bestyrelsens beretning for 2016 v/ Formanden. 

a. Kenneth kom med en kort gennemgang af det sidste års aktiviteter i 

foreningen og bestyrelsen.  

i. Der er været hærværk på fællesarealerne 

ii. Græsordningen har fungeret godt og vil fortsætte. 

iii. Arbejdsdage-ordningen blev ændret en smule i 2016 – 

overordnet har det fungeret godt, men ikke alle har deltaget 

efter hensigten. Ordningen fortsætter dog i 2017, men 

mindre ændringer. 

iv. Overdragelse af fællesarealerne fra Boet efter Henning 

Nørgaard arbejdes der på med hjælp fra Advokat Martin Falk 

Rømer. Foreningen har stillet sine krav og advokaten 

arbejder på at få disse igennem hos boet. 

v. Vejskiltene mangler stadig, men bestyrelsen vil først rigtig 

tage fat på dette når fællesarealerne er overdraget. 

vi. Der vil snart komme et nyt spejl ved indkørslen. 

vii. Ingen indvendinger fra forsamlingen. Beretning godkendt. 

3) Aflæggelse af regnskab for 2016 v/ Kasseren. 

a. Knud gennemgik regnskabet fra 2016. Ingen indvendinger fra 

forsamlingen. Regnskabet godkendt.  
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4) Gennemgang af bestyrelsens forslag til budget for 2017 v/ Kasseren. 

a. Knud fremlagde budgettet for 2017. Ingen indvendinger. Budgettet 

godkendt. 

5) Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne: 

a. Ingen. - Ingen 

6) Forslag fra bestyrelsen: 

a. Ingen. -Ingen 

7) Valg af formand – Nuværende formand Kenneth Johansen genopstiller. 

a. Ingen modkandidater meldte sig, så Kenneth blev enstemmigt 

genvalgt. 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: 

a. Medlemmer af bestyrelsen vælges til en 2-årig periode på skift, for at 

sikre, at hele bestyrelsen ikke skiftes på samme tid. 

b. I år er følgende på valg: 

i. Torin Mortensen – Genopstiller 

1. Ingen modkandidat meldte sig – så Torin blev 

genvalgt. 

ii. Knud Lund-Ringsing – Genopstiller 

1. Ingen modkandidat meldte sig -så Knud blev 

genvalgt – med bemærkning om at han går af om 2 

år. 

c. Frank Johansson er ikke på valg. 

d. Casper Kristiansen er ikke på valg, men vælger dog at udtræde af 

bestyrelsen pga. rejseaktivitet/manglende tid. 

e. Der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem. 

i. Interesserede, der vil opstille til valg til bestyrelsen, kan give 

besked til bestyrelsen eller møde op til generalforsamlingen 

og give sig til kende under punktet. 

1. Jacob Green fra Nr. 16 meldte sit kandidatur som 

den eneste og modtog derfor valg. 

f. Suppleant Anita Andersen er ikke på valg. 

9) Evt. valg af revisor og revisorsuppleant. – Besluttet at fortsætte med 

eksisterende revisor. 

10) Evt. valg af Administrator, jf. §19, stk 2. – ikke aktuelt. 
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11) Eventuelt  

a. Nr. 40 ønskede mere info om Nabohjælp – og hvad det kan bruges 

til. Snakken gik på afværgelse af indbrud ved at kigge efter 

hinandens huse osv. Alle opfordres til at være ”vågne” og skrive på 

Facebook siden eller Nabohjælp hvis noget mærkeligt observeres 

eller andet. 

b. Sommerfest: Marie (12) og Mette (16) vil gerne koordinere en 

vejfest. De fastsætter dato og forudsætter at andre hjælper til med 

det praktiske!!! 

c. Skt. Hans bål prøves afholdt på bålpladsen lige som sidste år. Ingen 

fast tovholder valgt. 

d. Generelt er farten faldet – hvilket glæder alle – fortsæt den gode 

tendens :-) 

e. Beboere i Munkedalen er velkomne til at benytte Ringsteds 

kommune ”Giv et Tip” App til at gøre kommunen opmærksom på de 

manglende skilte i området. https://itunes.apple.com/dk/app/giv-et-

tip-ringsted-kommune/id533414336?l=da&mt=8 

 

 

 

 

Referat godkendt: 

 

 

Dirigent: 

 

 

 

Formand: 


