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Grundejerforeningen ”Kajerødgaard” 

Referat af Generalforsamling 2018 

Der blev, i henhold til foreningens vedtægter, afholdt generalforsamling i Glassalen i Idrættens 

Hus i Birkerød tirsdag den 20. februar kl 20.00 med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning (vedlagt) 

3. Kassererens regnskabsaflæggelse (vedlagt) 

4. Budgetforslag (vedlagt) 

5. Kontingentfastsættelse for 2018 

Bestyrelsen foreslår 800 kr.  

6. Forslag fra bestyrelsen: 

Hermed beslutter generalforsamlingen, at kontakten fra bestyrelsen til medlemmerne foregår 

via mail. Hvert medlemskab skal have mindst en kontaktperson. Medlemmer, der af forskellige 

grunde ikke ønsker at modtage mails, vil få bragt indkaldelse til generalforsamling samt referat 

fra samme ved omdeling. Ved ændring af mailadresse skal man meddele det til sekretæren. 

7. Indkomne forslag. 

Ingen. 

8. Valg til bestyrelsen/På valg: 

Formand Kim Scheel - ønsker ikke genvalg 

Leif Kjøller – ønsker ikke genvalg 

Jørn Laursen - modtager genvalg 

Revisor Marianne Aglund – på valg 

Suppleanter til revisor og bestyrelse: Michael Petry - på valg 

9. Eventuelt 

Ad 1. Valg af dirigent 
Formand Kim Scheel bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Kai Nielsen som dirigent, hvilket blev 

accepteret. 

Dirigenten tog ordet og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovmæssigt, samt at der 

ikke var modtaget indkomne forslag efter udsendelsen af indkaldelsen. 

Ad 2. Formandens beretning  
Formand Kim Scheel gennemgik formandens beretning og tilføjede at foreningens ordensregler 

havde været behandlet på bestyrelsesmøderne og der er ikke sket nogen ændring i indholdet. 

Formandens beretning er godkendt. 

Ad 3. Kassererens regnskabsaflæggelse  
Der blev runddelt et let revideret regnskab/budget iht. til det medsendte ved indkaldelsen til 

Generalforsamlingen. Et underskrevet regnskab er vedhæftet referatet. 

Regnskabet er godkendt. 
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Ad 4. Budgetforslag  
Kassereren gennemgik budgettet, som bygger på at kontingent er på 800 kr, og at vi ønsker at 

have 75.000 kr til uforudsete udgifter. 

Der er afsat 15.000 kr til en ny hjemmeside. 

Budgettet er godkendt. 

Ad 5. Kontingentfastsættelse for 2018 
Bestyrelsen foreslog 800 kr i årlig kontingent i hht budgettet.  

Kontingent er vedtaget. 

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen: 
Hermed beslutter generalforsamlingen, at kontakten fra bestyrelsen til medlemmerne foregår via mail. 

Hvert medlemskab skal have mindst en kontaktperson. Medlemmer, der af forskellige grunde ikke ønsker at 

modtage mails, vil få bragt indkaldelse til generalforsamling samt referat fra samme ved omdeling. Ved 

ændring af mailadresse skal man meddele det til sekretæren. 

Sidste omdeling af indkaldelse til generalforsamling indeholdt samlet over 800 printede sider. Det 

er en stor udgift, samt tiden er inde til, at bestyrelsens korrespondance foregår via mail. Pt er der 

7 husstande ud af 138, som ikke har registreret en mailadresse. 

Forslaget er vedtaget. 

Ad 7. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

Ad 8 Valg til bestyrelsen 

Formand: Amalie Hjernø blev valgt til formand. Valgt for to år. 

Kasserer: Kai Nielsen blev valgt til kasserer. Valgt for et år.  

Pga kassereren (Amalie)blev valgt til formand er valgperioderne som markeret. Formand og 

kasserer skal vælges forskudt for hinanden. Samme år som kassereren er på valg vælges et 

bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsesmedlem: Jørn Laursen blev genvalgt. Valgt for to år. 

Bestyrelsesmedlem: Mads Bendtsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelse. Valgt for to år. 

Bestyrelsesmedlem: Nils Holm blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Valgt for et år. 

Revisor: Eskild Jakobsen blev valg som revisor. Valgt for to år. 

Suppleant til bestyrelsen: Malene Maag Kristensen blev valgt som suppleant til bestyrelse. Valgt 

for et år. 

Suppleant for revisor: Nils Bjørn Hjernø blev valgt som suppleant for revisoren. Valgt for et år. 

Stor tak til den afgående formand Kim Scheel, og til Leif Kjøller, som har siddet i bestyrelsen i 20 år 

hvoraf halvdelen som formand. 

Ad 9. Eventuelt 

Ole Mikkelsen foreslog, at bestyrelsesreferaterne kommer på hjemmesiden. 

Bente Hytoft foreslog, at der blev tyndet ud i bevoksningen om søen. 

Mads Bendtsen; søen mod vest er ved at løbe over. Afløbet bør tjekkes. 


