
 

:: Kongeåparkens Grundejerforening  ::   www.kongeaaparken.dk :: 

Referat af ordinær generalforsamling i  

Kongeåparkens Grundejerforening 
Mødet afholdt tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 20:00 på Hotel Vamdrup 

Deltagere: 10 beboere fra 9 husstande 

 

Emne Bemærkninger Besluttet 

1. Valg af dirigent  Carsten Kjær er dirigent 

2. Valg af referent  Matthias Rüdinger tager 

referat 

3. Formandens 
beretning 

Niels Vejrup fremlagde 
årsberetningen.  
 

Beretningen blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
Beretningen vedlagt som 
bilag til dette referat. 

 

4. Kasserens 
beretning og 
fastsættelse af 
kontingent og 
fremlæggelse af 
budget 

Finn Holm fremlagde regnskabet for 
generalforsamlingen. 
 

Bestyrelsen forslår kontingentet 
uændret fastsat til 1.200 
 

Regnskabet og 
kontingentfastsættelse blev 
godkendt af 

generalforsamlingen. 
 
 

5. Valg til 
bestyrelsen 

På valg er  
 
Jacob Barsballe Nielsen, #15 
Finn Holm, #13 

  

Begge er genvalgt. 

6. Valg af 
suppleanter 

 Carsten Kjær valgt som 
suppleant 

7. Valg af revisor  Palle Corydon genvalgt som 

revisor. 

8. Valg af revisor-
suppleant 

 Peter Andersen Nr. 21 (i 
fravær), valgt som 

revisorsuppleant. 

9. Indkomne forslag Ingen forslag modtaget 
 

  

10. Eventuelt Der blev talt om størrelsen af 
bestyrelsen skal tilpasses til 
aktivitetsniveauet til f.eks. 3 
medlemmer. 

 

 

 

 



 

::  Kongeåparkens Grundejerforening  ::  www.kongeaaparken.dk  :: 

Formandsberetning 20-03-2018 

Det har været et stille år i Kongeåparkens Grundejerforening. Sidste års generalforsamling blev d. 14/3-17 

vanen tro afholdt på Hotel Vamdrup.  Niels Vejrup og Matthias Rüdinger var på valg, og blev genvalgt i be-

styrelsen. Henrik Pold trådte ud af bestyrelsen, grundet fraflytning, og i stedet blev Ulla Bull valgt. Bestyrel-

sen blev således konstitueret. 

På generalforsamlingen blev det nævnt under punktet eventuelt, at der er et behov for at få tilført lys til 

stien mellem nr. 29 og 30. Bestyrelsen har haft kontakt til kommunen desangående, men er desværre ikke 

nået til nogen afklaring endnu. 

Sankt Hans blev traditionen tro holdt ud for midterste etape. Der var fællessang ved bålet og bestyrelsen 

var værter ved en øl eller sodavand.  

Vi har også i 2017 haft ny leverandør af vedligehold på de grønne områder. Det lykkedes os a spare en an-

seelig sum penge på denne del, og bestyrelsen er enige om, at resultatet har været rigtigt godt. 

http://www.kongeaaparken.dk/

