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Referat af ordinær generalforsamling i  

Kongeåparkens Grundejerforening 
Mødet afholdt tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 19.30 på Hotel Vamdrup 

Deltagere: 16 beboere fra 14 husstande 

 

Emne Bemærkninger Besluttet 

1. Valg af dirigent  Jacob Barsballe Nielsen 
2. Valg af referent  Matthias Rüdinger 
3. Formandens 

beretning 
Henrik Pold fremlagde 
årsberetningen. Bestyrelsen blev 
reduceret siden sidste 
generalforsamlingen da Torben og 
Lars trådte ud af bestyrelsen. I 
traditionens tro har der været Sct. 
Hans aften på engen med ca. 30 
fremmødte beboere. 
 

 

4. Kasserens 
beretning 

Henrik Pold fremlagde regnskabet 
for 2013 samt budget for 2014. 
Græsslåning bliver meget dyrere i 
2014 hvorfor bestyrelsen forslå en 
kontingentstigning på 200,- DKK til 
1.200 DKK om året. I forhold til 
kontingent-stigning var der kommet 
et forslag om at tage penge fra 
vejfonden. Afstemning efter debat 
om vejfonden. 

Regnskabet blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
Afstemning om forslaget for 
bibeholdelse af gl. kontingent 
blev afvist med 3 mod 13 
stemmer, 1 stemte blank. 
Kontingent for år 2014 bliver 
dermed 1.200,- DKK. 
 

5. Valg til 
bestyrelsen 

På valg er hele bestyrelsen. Den 
nuværende bestyrelse har trukket 
sig, dog stiller op til valg igen. 

Henrik Pold, nr. 31 genvalgt i 
bestyrelsen 
Matthias Rüdinger, nr. 1 
genvalgt i bestyrelsen 
Herluf Enevoldsen, nr.35 
genvalgt i bestyresen 
Niels Vejrup Pedersen, nr.47 
valgt i bestyrelsen 
Jacob Barsballe Nielsen, nr. 
15 valgt i bestyrelsen 
 

6. Valg af 
suppleanter 

 Tom Stilling, nr.11 valgt 

7. Valg af revisor  Palle Corydon genvalgt som 
revisor 
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Emne Bemærkninger Besluttet 

8. Valg af revisor-
suppleant 

 Ingen suppleant valgt 

9. Indkomne forslag Ingen forslag modtaget   
10. Eventuelt Henvendelser til bestyrelsen 

omkring forhold i lokalplanen, 
specielt omkring beplantningslinjen 
i etape 1 og 2 blev diskuteret.  
Der er delte meninger omkring 
emnet, dog flertal er umiddelbart 
tilhænger af, at den enkelte klager til 
kommunen. 

 

 

 


