
Kongeåparkens Grundejerforening 

Generalforsamling 21-03-2012 

Mødereferat 
Referat nr.: Generalforsamling 2012 
Mødedato: 21. marts 2012 
Referent: Lars Frederiksen 
Deltagere: 13 grundejere 
 

Emne Bemærkninger Besluttet Action 

1. Valg af dirigent 
 

 Claus 
 

 

2. Valg af referent  Lars 
 

 

3. Formandens 
beretning 

 

Se beretningen nedenfor Godkendt m/bifald  

4. Kassererens 
beretning 

Regnskab for 2011 fremlagt og 
af større poster kan nævnes 

- Legepladsdag 
- Snerydning 
- Indkøb af fodboldmål 

 
Bestyrelsen foreslår kontingent 
uændret 
 
Intet budget fremlagt 
 

Godkendt m/bifald 
 
 
 
 
 
Alle for 
Forslaget er vedtaget 
 
Paul forventer at 
kassebeholdningen konsolideres 
 

 

5. Valg til bestyrelsen Torben Clausen, nr. 59 
Lars Frederiksen, nr. 40 
 

Begge genvalgt  

6. Valg af suppleanter  Ingen valgt 
 

 

7. Valg af revisor Palle Corydon Genvalgt 
 

 

8. Valg af revisor 
suppleant 

 Ingen valgt  

9. Indkomne forslag Fjerne udgåede træer på 
fællesarealet ned mod åen 
 
Etablering af stengærde på 
hjørnet ved nr. 1, pga. skader fra 
vildfarne lastbiler 
 
Tilskud til festudvalget fjernes 

Alle for 
Forslaget er vedtaget 
 
Alle for 
Forslaget er vedtaget 
Torben kan skaffe et par sten 
 
5 for / 8 imod 
Forslaget er forkastet 

 
 
 
 
 
TC 
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10. Eventuelt Alt. tilbud på snerydning og 
græsslåning ønskes indhentet 
 
 
Knækkede støttestolper ved 
vejtræer ønskes fjernet 
 

Bestyrelsen undersøger 
muligheder hos JAT 
+ Jesper Thorøe Nielsen 
 
Ansvaret påhviler nærmeste 
grundejer – mail sendes rundt 
 

LF 
 
 
 
LF 

 

Formandens beretning 
 

Efter sidste generalforsamling holdt vi vores første bestyrelsesmøde d. 12/4 -11 hvor bestyrelsen konstituerede 
sig på flg. måde. 
 
Formand:  Torben Clausen 
Kasserer:  Paul Lange 
Sekretær:  Lars Frederiksen 
Bestyrelses medlem: Herluf Enevoldsen 
Bestyrelses medlem: Claus Hansen 
 
Den 30. april havde vi legeplads / oprydningsdag hvor der mødte ca. 14 – 15 personer op. 
Vi fik lavet lidt ved legepladsen og samlet vores nye mål som står nede på det grønne areal mod åen. 
 
Som fast tradition havde vi vores Sankt Hans bål hvor der mødte ca. 50 personer op og vi havde en hyggelig 
aften hvor Lars og hans svigerfar spillede på guitar. Vi håber de kan overtales til at gøre det igen i år. 
 
Vi har fået vores hjemmeside op at køre med diverse info, links, billeder osv. Nyeste info er fra Kolding 
kommune ang. omlægning af Skovborglundvej. 
 


