
      Den 28. maj 2017 

 

 

 

 

 

Referat fra grundejerforeningen ”Udsigtens” generalforsamling den 20. maj 2017 i Gørlev 

hallen 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Kaj Larsen blev valgt. Han takkede for valget.  

 

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 21. maj 2016. 

 

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

3. Bestyrelsens beretning 

 

PEL indledte beretningen med at fortælle, at det havde været et usædvanligt stille år 

heldigvis uden nævneværdige problemer.  

PEL fortsatte beretningen med at give en kort repetition af de vej og vandproblemer, der 

havde været i området inden for de seneste år og sagde videre, at det er positivt, at vi har 

fået problemerne løst på en tilfredsstillende måde i samarbejde med kommunen. Især kan vi 

glæde os over at vi fik høfterne sat, en noget lang og sej proces, som heldigvis endte med en 

god løsning, selvom Skov og Naturstyrelsen bestemt ikke altid har været nemme at tale 

med.  

Der er stadig penge i kassen og vi kan glæde os over ”butikken”, som den fungerer i dag.  

 

PEL tilføjede, at han desværre oplevede at vores grundejerforening også havde lidt 

”imageproblemer” som vel bundede i ”lidt misundelse” netop p.g.a. vores pengebeholdning 

og de gode resultater, der er opnået. 

 

Bent Enedal spurgte, hvad det er for sten, der ligger ved Klinten. PEL vidste det ikke, men 

opfordrede til at lade det være. 

 

Beretningen blev derefter godkendt. 

  

 



4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 

Niels Nielsen gennemgik det reviderede regnskab som er godkendt og underskrevet af de to 

parlamentariske revisorer. Niels tilføjede, at forbruget på 52.000 kr. på diverse posten er 

brugt til renovering af trappen 

 

5. Indkomne forslag fra medlemmerne 

Intet. 

6. Budgetforslag for indeværende forenings år. Bestyrelsen foreslår at kontingentet 

forbliver 1000,-kr. 

 

Niels Nielsen gennemgik budgettet. Posten på 16.000 kr. budgetteret under Badebro, 

indeholder også udgiften til en vogn, som skal bruges til at transportere badebroen. 

Kontingent forslaget på 1000,- kr. blev vedtaget.  

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

- Kurt Thers (modtager genvalg) 

- Søren Niegel (modtager genvalg) 

Begge blev genvalgt. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 1. suppleant. 

John Nielsen blev genvalgt. 

9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 

Elin Bindslev og Grete Petersen blev genvalgt  

Niels Mortensen blev valgt som ny 2. suppleant. 

10. Eventuelt 

Der blev spurgt til strandrensning i indeværende år. Niels Nielsen svarede at det ikke blev 

foretaget i år. 

 

 

Ingelise Petersen    Kaj Larsen 

Sekretær     Dirigent 

 

 

 


