
Grundejerforeningen ”Møllegården”, 6933 Kibæk.

Generalforsamling den 10.3.2009

Velkomst. Formand, Lars Mikkelsen bød velkommen til forsamlingen. Der var 15 
fremmødte, af dem var 14 stemmeberettigede.

Dirigent. Leo Mouridsen blev valgt som dirigent. Han bød velkommen og 
konstaterede at generalforsamlingen var anmeldt efter reglerne.

Stemmetællere. Her blev valgt. Gitte Kiel og Lis.

Formandens Beretning. Se kopi.
Der var ingen spørgsmål til beretningen efter følgende.

Regnskab. Carsten Ramsing fremlagde regnskab, som blev godkendt uden 
kommentarer.

Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

Budget. Carsten Ramsing fremlagde næste års budget.
Herunder blev årligt kontingent fastsat til kr. 1.000,- 

Valg af 
bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Egon Madsen, Kim Mogensen og Carsten Ramsing. Alle 
blev klappet til genvalg for yderligere 2 år.

Valg af suppleanter. På valg var Helle Guldbrandt og Tove Jakobsen. De blev ligeledes 
klappet til genvalg.

Valg af formand. På valg var Lars Mikkelsen. Lars ønskede ikke at modtage genvalg. 
Bestyrelsen anbefalede Egon Madsen som ny formand. Egon blev 
hermed valgt.

Valg af revisorer. På valg var Kristian Jakobsen og Gitte Kiel. De blev klappet til genvalg.

Valg af 
revisorsuppleanter.

På valg var Maibritt Nielsen og Inge Lise Sønderkær. De blev genvalgt.

Eventuelt. Det blev stillet spørgsmål til bestemmelser for vejfonden, ang. Hvad 
penge i denne må bruges til. Da der ikke står i vedtægterne at man må 
låne fra denne fond til andre aktiviter, f.eks stierbelægning som nu er 
foretaget.
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Fortovene trænger generelt til at blive efterset. Dette er en kommune 
opgave. Bestyrelsen vil på næste møde tage dette punkt med på 
dagordenen.

Der blev igen i år givet udtryk for behov for en hjemmeside for 
foreningen. En sådan hjemmeside kunne eventuelt indeholde referater, 
vedtægter og lokalplaner for området. Martin Husbjerg, Møllegården 
161, gav til kende at han vil hjælpe bestyrelsen med et oplæg. 
Bestyrelsen vil på næste møde tage dette punkt med på dagordenen.

Til slut fik bestyrelsen ros for deres arbejde med stibelægningen. Det 
færdige resultat er blevet rigtigt godt og har løftet området.

Formand Dirigent
Lars Mikkelsen Leo Mouridsen
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