
Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Nedersøparken 

Tidspunkt Onsdag den 19. februar 2020, klokken 19:00. 
Sted Cindy Kryger Sørensen, nr. 38 
Deltagere 
Svend Bjerrum Hansen, nr. 29 
Pia Holm Hansen, nr. 28 
Cindy Kryger Sørensen, nr. 38 
Henning Jensen, nr. 2 
Dorthe Kyhn Boisen, nr. 21 

 

Dagsorden  
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 
2 Godkendelse af referat fra 

seneste møde d. 29/10 2019 
Godkendt 
 

3. Hjertestarterkursus Udsat på ubestemt tid. Behovet afdækkes til den 
forestående generalforsamling 
 

4. Dato for generalforsamling 
 

Onsdag den 25. marts kl. 19.30 (Svend undersøger om 
foreningshuset kan lejes til formålet) (Varsles senest 
3. marts 2020) 

5. Gennemgang af dagsorden for 
generalforsamling: 
1. Valg af dirigent og 
stemmetællere. 
2. Bestyrelsens beretning om 
det foregående år. 
3. Aflæggelse af regnskab, 
attesteret af revisor. 
4. Forslag fra bestyrelsen 
 

 

 

 

5. Rettidigt indkomne forslag 
fra medlemmerne. 

6. Vedtagelse af budget, 
herunder fastsættelse af 
kontingent. 

7. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter. 
 

 
 
Svend spørger Søren Højbjerg Eriksen, nr. 30 
 
Svend sørger for beretning. 
 
Cindy fremlægger regnskab. 

1. Fjernelse af jordvolden på fællesarealet. 
På opfordring foreslår bestyrelsen, at jordvolden 
fjernes. Bestyrelsen modtager gerne forslag, hvis 
nogle grundejere har gode ideer til anvendelse af 
arealet. 
2. Afdækning af behov for hjertestarterkursus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Pia Holm Hansen, nr. 28(modtager genvalg),  
Cindy Kryger Sørensen, nr. 38(modtager genvalg) 
og 
Dorthe Kyhn Boisen, nr. 21. (modtager genvalg) 



 
 
9. Valg af revisor og 1 
suppleant. 
 

 
10. Eventuelt. 

Begge suppleanter er på valg: 
Henrik Krogh Bergmann, nr. 8(Henning kontakter 
og spørger om han ønsker genvalg) og 
Søren Vingum Lindholm, nr. 18(Pia kontakter og 
spørger om han ønsker genvalg). 
Nuværende revisor er Linda Schmidt Werner, nr. 
13. (Pia kontakter og spørger om hun ønsker 
genvalg) 
 
Revisorsuppleant er Hans Nørregaard Thane, nr. 
25. (Svend kontakter og spørger om han ønsker 
genvalg) 

6. Status for e-mail adresser 
(hvilke grundejere har vi ikke e-
mail adresser på?) 

Indkaldelse til generalforsamling og udsendelse af 
budget og regnskab sker pr e-mail, hvis det er muligt. 
Hvis ikke, afleveres papirerne i postkassen. 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers 
varsel. 

7. Eventuelt  
 


