Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard
Ravnsnæsset den 26. marts 2013.

Generalforsamling for 2012
Referat
Onsdag den 20. marts 2013 kl. 20:00 afholdtes generalforsamling i auditoriet på Sjælsøskolen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Jan Correll, Steen Blichers Vej 9a.
2. Beretning for året.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og er alle villige til genvalg:
Hans Munk Nielsen, Herman Bangs Vej 16
Jens Gielstrup, Carl Plougs Vej 50
Lars Stensgaard Moldow, Carl Plougs Vej 46
5. Valg af suppleanter.
Følgende suppleanter er på valg og er villige til genvalg:
Christina Dahl Christiansen, Herman Bangs Vej 32
Ole Milling, Carl Plougs Vej 66
6. Valg af revisor.
Erik Fosgrau og Inger Gielstrup er på valg og foreslås genvalgt
7. Orientering om den gennemførte istandsættelse af Sjælsøvej og betalingen herfor.
8. Beslutning om trafiksaneringsprojekt (vejbump).
9. Orientering om snerydning.
10. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslår, at kontingentet fortsætter uændret med 980 kr., der foreslås
fordelt som følger: Bidrag til Vejfond 170 kr., bidrag til grundejerforeningen 110 kr.,
vejforanstaltninger 400 kr., snerydning 300 kr.
11. Indkomne forslag.
12. Orientering fra Sjælsø Skipperlaug.
13. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent.
Jan Correll havde meldt afbud til generalforsamlingen og i stedet valgtes Jens Gielstrup.
Der var fire medlemmer til stede på generalforsamlingen.
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Ad. 2. Beretning for året.
Formanden, Hans Munk Nielsen, aflagde beretning. Der henvises til vedhæftede skriftlige
version af beretningen. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, der blev
godkendt.
Ad. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Kassereren, Lars Moldow, gennemgik regnskabet, der var blevet udsendt sammen med
mødeindkaldelsen. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der blev
godkendt.
Ad. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og blev genvalgt:
Hans Munk Nielsen, Herman Bangs Vej 16
Jens Gielstrup, Carl Plougs Vej 50
Lars Stensgaard Moldow, Carl Plougs Vej 46
Ad. 5. Valg af suppleanter.
Følgende suppleanter var på valg og blev genvalgt:
Christina Dahl Christiansen, Herman Bangs Vej 32
Ole Milling, Carl Plougs Vej 66
Ad. 6. Valg af revisor.
Følgende revisorer var på valg og blev genvalgt:
Erik Fosgrau og Inger Gielstrup
Ad. 7. Orientering om den gennemførte istandsættelse af Sjælsøvej og betalingen
herfor.
Der orienteredes om, at Rudersdal Kommune er ved at afslutte regnskabet, og at foreningen
kan forvente at modtage faktura i løbet af kort tid. Herefter vil grundejerforeningen anmode
de enkelte medlemmer om at indbetale deres bidrag til grundejerforeningen, således som det
blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 1. november 2012.
Ad. 8. Beslutning om trafiksaneringsprojekt (vejbump).
I forlængelse af redegørelsen på sidste års generalforsamling orienteredes om, at kommunen
har bekræftet, at gennemførelse af det foreliggende projekt vil kræve etablering af et ekstra
vejbump på den øverste del af Sjælsøvej, hvilket Grundejerforeningen Ravnsnæsset imidlertid
modsætter sig. Der er endnu ikke fundet en løsning på dette problem. Mulige løsninger vil
kunne være at kommunen ved forhandling frafalder kravet om et bump på Sjælsøvej og at der
opnås en forhandlingsløsning med Grundejerforeningen Ravnsnæsset.
Ad. 9. Orientering om snerydning.
Som nævnt på sidste års generalforsamling blev der i december 2011 indgået en
vintervedligeholdelsesaftale med kommunen. Aftalen har nu fungeret for vinteren 2011/12
og den forløbne del af 2012/13. Efter bestyrelsens opfattelse er det forløbet tilfredsstillende.
Fakturabeløbet for 2011/12 var på kr. 31.280 incl. moms, svarende til ca. 300 kr. pr. medlem.
Der henvises i øvrigt til formandens vedhæftede beretning.
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Ad. 10. Fastsættelse af kontingent.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag, hvorefter kontingentet fortsætter uændret
med 980 kr., der fordeles som følger: Bidrag til Vejfond 170 kr., bidrag til grundejerforeningen
110 kr., vejforanstaltninger 400 kr. og snerydning 300 kr.
Ad 11. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til beslutning.
Ad 12. Orientering fra Sjælsø Skipperlaug.
Skipperlauget har i alt 15 sejlbådspladser (+ 5 robådspladser ved skipperhuset) hvoraf der pt.
er 2 ledige for medlemmer af GFLE. Vi har mulighed for at flytte 2 af robådene til
robådsområdet, således at der i alt er plads til 4 sejlbåde mere. Der kan så yderligere
etableres 3 robådspladser.
Kontingent pr. år 400 kr. Indskud 6.000 (sejlbåde)
Kontingent pr. år 400 kr. Indskud 3000 (robåde)
Ad. 13. Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
Generalforsamlingen sluttede kl 21:00

Således passeret.

Jens Gielstrup
Dirigent
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