Kildedalens Carportforening
Referat af ordinær generalforsamling i KILDEDALENS CARPORTFORENING afholdt den 26. februar 2020.

Der var mødt 11 medlemmer frem.
Ad. a).
Til dirigent valgtes Per (42).
Per kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
reglerne.
Ad. b).
Formand Birger Christensen fremlagde beretningen.
De sidste carporte er blevet malet i 2019.
Der har været lidt debat omkring etablering af et ladestik til elbil i en carport, dette er noget
der skal godkendes af Grundejerforeningens bestyrrelse fra gang til gang, da det ikke
betragtes som en ændring af carportenes konstruktion.
Beretningen blev godkendt.
Ad. c).
Gitte Pedersen fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. d).
Budget for 2020 blev herefter fremlagt og drøftet, herunder bestyrelsens forslag om
fastholdelse af årligt kontingent på kr. 600.
Budget for år 2020 samt fastholdelse af årligt kontingent på kr. 600 kr. blev vedtaget.
Ad. e).
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Ad. f).
Formand Birger Christensen var på valg og blev genvalgt.
Ad. g).
Gitte Pedersen (95), og Per Axelsen (42) var på ikke valg.
Per Axelsen er dog udtrådt af bestyrelsen, og Kim Nielsen (73) blev valgt ind i stedet for.
Marianne Hansen (78) blev genvalgt som suppleant.
Ad. h)
Revisor Martin Lund (50) var på valg og blev genvalgt.
Revisorsuppleant Alice Smith (70) var ikke på valg.
Ad.i).

Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:
Formand: Birger Christensen (75) – 48 25 08 24
Kasserer: Gitte Pedersen (95) – 23 88 62 92
Sekretær: Kim Nielsen (73) – 21 65 36 89
Suppleant. Marianne Hansen (78)

Bestyrelsen takker Per Axelsen for ”lang og tro tjeneste” og hilser Kim Nielsen velkommen.
PS: Bestyrelsen vil endnu en gang opfordre medlemmerne til at tilmelde sig
Betalingsservice, da det vil lette administrationen for kassereren og spare foreningen for
bankgebyrer.
Vi vil også minde om, at såfremt man mangler lys i sin carport, så udleveres nye pærer hos
bestyrelsen, således man kan skifte på egen hånd.
Bestyrelsen er: Birger Christensen (formand) nr. 75 – Gitte Pedersen (kasserer) nr. 95 – Kim Nielsen (sekretær) nr. 73

