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Grundejerforeningen Blåmejse- og Bogfinkevej 

Ordinær generalforsamling 

Den 29. november 2006 blev der afholdt ordinær generalforsamling i grundejerforenin-
gen Blåmejse- og Bogfinkevej. 
 
Dagsorden var som følger: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2005/06  
4. Gennemgang og godkendelse af budgettet for 2006/07 
5. Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
6. Valg af revisor og revisorsuppleanter 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt valg af administrator 
9. Eventuelt 

 
- - - � � � - - - 

 
Formanden Jakob Westerdahl (JW) bød velkommen til de 10-12 fremmødte. 

Valg af dirigent 

Karsten Bentsen (KB) blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsam-
lingen afholdtes i henhold til vedtægterne, og var rettidigt indkaldt.  
 
Herefter blev ordet givet til formanden, der på bestyrelsens vegne afgav årsberetning. 
 

Formandens beretning 

JW gennemgik formandens beretning. Beretning var indarbejdet i årsregnskabet. Der 
henvises hertil. 
 

Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2005/06  

JW gennemgik regnskabet 2005/06, som blev godkendt. 
 

Gennemgang og godkendelse af budgettet for 2006/07 

JW gennemgik budgettet for 2006/07. 

• Væsentligste ændring i forhold til regnskabet for 2005/06 er forventet udgift på 
25.000 kr. til udarbejdelse af responsum vedr. vejfond, jf. generalforsamling nov. 
2005 samt 10.000 kr. til legepladsudvalg. Der er herefter budgetteret med et un-
derskud i 2006/07 på 13.300 kr. 
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• Forudsætning for afholdelse af udgift vedr. legepladsudvalget var evt. udarbejdel-
se af ny spørgeskemaundersøgelse. Det spørgeskema der blev sendt ud sammen 
med indkaldelse til generalforsamlingen blev kun besvaret af 9 hustande, hvoraf 6 
havde tilkendegivet, at de aldrig brugte legepladsen. 

• Efter denne drøftelse blev budgettet godkendt. 
 

Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg: 

• Peter Brynningsen, Blåmejsevej 9 (ønskede ikke genvalg) 

• Heinrich Frausing, Bogfinkevej 2 (ønskede ikke genvalg) 

• Torben Quist, Bogfinkevej 41 (ønskede ikke genvalg) 
 
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen 

• Jesper Drachman, Bogfinkevej 14 

• Harry Lockhardt, Bogfinkevej 20 

• Knud Jepsen, Bogfinkevej 28 
 
Edith Møller, Bogfinkevej 11 og Jakob Westerdahl, Bogfinkevej 12 var ikke på valg. 
 
Valg af suppleanter: 

• Claus Sørensen, Bogfinkevej 75 (ej på valg) 

• Heinrich Frausing, Bogfinkevej 2 (nyvalgt) 
 

Valg af revisor og revisorsupplant 

• Kim Søegaard, Bogfinkevej 16 (genvalgt) 

• Peter Brynningsen, Blåmejsevej 9 (nyvalgt) 
 

Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget forslag, som skulle behandles på generalforsamlingen. 
 

Eventuelt valg af administrator 

Ikke aktuelt. 

Eventuelt 

Ingen punkter 


