Grundejerforeningen

Mølletoften
2690 Karlslunde
Til alle medlemmer af
Grundejerforeningen Mølletoften
Karlslunde den 10. januar 2020

Referat
af generalforsamlingen den 27. november 2019 kl. 19.30 på Karlslunde Skole.
Til stede fra bestyrelsen var Peter Rytoft, Ulf Andersen, Kirsten Roslev og
Tom Andersen.
Fremmødte medlemmer: Tofteholmen 5, 20, 23, 32, 48, 66, 68, 70, 92, 94.
Fremmødte medlemmer: Møllehaven 3.
I alt 11 repræsenterede medlemmer.
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9:
1. Valg af dirigent
Formanden Peter Rytoft bød velkommen til generalforsamlingen, og han foreslog Knud
Nielsen til hvervet som dirigent. Knud blev valgt og konstaterede, at indkaldelsen var
udsendt rettidigt, og at generalforsamlingen derfor var lovlig. Dirigenten konstaterede
ligeledes, at der var 11 fremmødte medlemmer.
2. Formandens beretning
Formanden Peter Rytoft fremlagde derefter sin beretning, som vises på hjemmesiden.
Der var forskellige spørgsmål og kommentarer til beretningen. Der var spørgsmål til
hækkenes bredde og i den forbindelse utilfredshed med at nogle hække ikke altid bliver
klippet ind til skel, som grundejeren har pligt til. Formanden forklarede, at det i nogle
tilfælde skyldtes at hækplanterne oprindeligt blev plantet i skellet i stedet for lidt inde på
grundejerens grund. Således har nogle nye grundejere arvet problematikken.
Der blev også spurgt til fliser, som var placeret ved stien på Tofteholmen af en grundejer,
som ikke hører under grundejerforeningen. Der blev svaret, at fliserne ville blive fjernet
(er gjort). Der blev også spurgt til rensning af kloakker på Karlslunde Centervej. Der
samler sig overfladevand, når det regner. Det er uden for foreningens område, men nogle
medlemmer gav udtryk for, at de gerne ville fjerne græs og blade en gang imellem. Et
medlem mente, at målene og nettene på boldbanen ved Tofteholmen trængte til et
eftersyn. Der blev svaret, at det vil blive gjort.
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab for det forløbne år
Kasserer Tom Andersen gennemgik regnskabet.
Der var et par enkelte spørgsmål, og regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.
4. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag.
5. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag.
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6. Fastsættelse af kontingent
Tom Andersen gennemgik budgettet.
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 500.
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Peter Rytoft og Ulf Andersen var på valg. Begge blev genvalgt.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Anja Tholstorf TH 94 og Jannik Lindholm MH 5 blev genvalgt.
9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
Revisorerne Glennie Nielsen MH 35 og Annelis Jacobsen TH 88 blev begge genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Carsten Henrichsen TH 19 genvalgt.
10. Eventuelt
En grundejer spurgte, om kommunen ordnede de indberettede sager med f.eks. fliser og
træer. Formanden Peter Rytoft svarede, at kommunen samler sagerne sammen, før de
kommer ud og ordner dem. Man kan kontakte Greve Kommune gennem appen Rapport
fra stedet: Giv os et praj.
Fristen til at indgive forslag til næste års generalforsamling er den 1. november 2020.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referent: Ulf Andersen

Dirigent: Knud Nielsen

Bestyrelsen består i dag af følgende personer:
Formand
Peter Rytoft
Tofteholmen 23
tlf. 46 15 02 39

Ansvarlig for de grønne områder
Kirsten Roslev
Møllehaven 3
tlf. 22 97 98 81

Næstformand og sekretær
Ulf Andersen
Tofteholmen 70
tlf. 46 15 05 19

Kasserer
Tom Andersen
Tofteholmen 68
tlf. 25 13 59 41
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Antennerepræsentant
Jens Mikkelsen
Tofteholmen 6
tlf. 42 60 06 21
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