Konstituerende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard, Rågeleje
Lørdag den 26. maj 2018 kl. 12.30 i Vejby Forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210 Vejby

Referat
Bestyrelsen:
Birgitte Jørgensen, Kortevej 8
Lennon Andersen, Granhøj 9
Per H. Jørgensen, Hyremandsvej 6
Majbritt Hansen, Frits Nielsens Vej 26
Morten Zimmermann, Kortevej 10
Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet.

1. Velkomst og præsentation
Birgitte bød velkommen.
Præsentation var unødvendig, da bestyrelsen er uændret i forhold til sidste bestyrelsesperiode.

2. Forretningsorden for bestyrelsen
Forretningsordenen gennemgås og underskrives om nødvendigt af bestyrelsen.
Bilag: Forretningsorden for bestyrelsen
Forretningsordenen blev enstemmig vedtaget. Den er allerede underskrevet af alle medlemmer af
bestyrelsen på det konstituerende bestyrelsesmøde i 2017.

3. Vedtægter, deklarationer og husorden
Vedtægter, deklarationer og husorden gennemgås i fornødent omfang.
Vedtægter og husorden: se hjemmesiden.
Da der ikke er nye medlemmer i bestyrelsen, er vedtægter, deklarationer og husorden velkendt for
alle i bestyrelsen, og blev derfor ikke gennemgået i detaljer.
Der var enighed om, at husordenen skal tilføjes et afsnit om forbud mod afbrænding af haveaffald.
Birgitte tilføjer afsnittet og foretager en opdatering af husordenen. Herefter udsendes den til alle
grundejere med formandens sommerhilsen og referatet af generalforsamlingen samtidig med
opkrævning af årets kontingent. Advodan står for det praktiske omkring udsendelsen. Formanden
står for sommerhilsen, referat af generalforsamling og husorden. Kassereren sender besked til
Advodan om at udsende det hele sammen med opkrævning af kontingentet.

4. Valg af formand og kasserer
Jævnfør forretningsordenen.
Birgitte Jørgensen, Kortevej 8 blev enstemmigt valgt til formand.
Lennon Andersen, Granhøj 9 blev enstemmigt valgt til kasserer.
Konstitueringen blev underskrevet af alle medlemmer af bestyrelsen.
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Morten Zimmermann, Kortevej 10 fortsætter som administrator af hjemmesiden. Det er en funktion,
der ikke er beskrevet i vedtægterne, men som bestyrelsen opfatter som en vigtig funktion på linje
med kasserer-funktionen.

5. Bestyrelsens mødeplan
Der foreslås afholdt bestyrelsesmøde hver anden måned fremover, f.eks:
• Søndag den 1. juli 2018 kl. 15.00
• Søndag den 9. september 2018 kl. 15.00
• Søndag den 18. november 2018 kl. 15.00
Der er aftalt møde hver anden måned fremover. De første tre møder er aftalt som foreslået
ovenfor.
Det første møde søndag den 1. juli 2018 kl. 15.00 afholdes på Kortevej 10. Formanden udsender
dagsorden en uge inden mødet. Et af punkterne vil være bestyrelsens arbejdsplan/aktivitetsplan i
det kommende år.
Suppleanterne inviteres med til bestyrelsesmøderne fremover.
Bestyrelsesmøderne tilstræbes gennemført på 2 timer.

6. Eventuelt
Intet.

Bestyrelsen 2018-19:
Birgitte Jørgensen, Kortevej 8, formand, formand@glstrandbjerggaard.dk, tlf. 6177 3260
Lennon Andersen, Granhøj 9, kasserer, lennon-andersen@hotmail.com, tlf. 2328 2388
Morten Zimmermann, Kortevej 10, hjemmesideadministrator, morten@zimmermann.me.uk, tlf.
2027 8394
Per H. Jørgensen, Hyremandsvej 6, p.h.jorgensen1@gmail.com, tlf. 2618 2282
Majbritt Hansen, Frits Nielsens Vej 26, maj51@live.dk, tlf. 5155 6463

Suppleanter til bestyrelsen 2018-19:
Lisbeth Falk Olsen, Dæmningsvej 11, 1. suppleant, lfo@hotmail.com, tlf. 2977 5517
Ole D. Madsen, Møllekrog 14, 2. suppleant, oledm@outlook.dk, tlf. 3141 6910

Revisorer 2018-19:
Jette Andersen, Granhøj 9, stjernemose@hotmail.com, tlf.
Flemming Gøth, Kærvej 10, goeth@mail.dk, tlf. 4013 0438

Revisorsuppleant 2018-19:
Cecilie Højbjerg Bundgaard, Virmandsvej 17, ceciliebundgaard@gmail.com, tlf.
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