Referat af ordinær generalforsamling 2020
grundejerforeningen Herstedlund etape 2
Afholdt onsdag den 17. juni 2020 kl. 19.00 i fælleshuset etape 2 nr. 48.

Der var fremmødt 17 husstande.
1. Valg af dirigent
Nabil nr 40 blev valgt som dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab
Årets resultat blev på +6.213 kr.
Der er brugt ekstra penge på vores legeplads så den kunne blive overdraget til GFH,
hvilket netop er sket.
Regnskabet blev vedtaget.
Regnskab kan downloades fra hjemmesiden www.herstedlund2.dk
4. Indkommende forslag
A1: Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at udpege repræsentanter til
hovedgrundejerforeningen.
- Alle de tilstedeværende stemte for forslaget. Vedtaget.
A2: Fra Irene Olsen Robinievej 41. Parkeringspladsen
Jeg foreslår, at vi maler hvide striber på stenene ligesom i naboafdelingen. Der
parkeres meget sjusket overfor det store fælleshus.
Forslaget blev vedtaget så længe bestyrelsen holder sig inde for budget.
A3: Fra Trine Malchow-Møller Robinievej 75. Adgang til P-plads mod etape 3
Forslag om at der etableres en egentlig trappe ud for nr. 77 så adgang til P-pladsen
kan ske uden fare for fald.
Forslaget blev vedtaget så længe bestyrelsen holder sig inde for budget.

5. Budget
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på kroner til 6.500 kroner per bolig.
Det fremlagte budget blev godkendt
Bestyrelsen opfordres til at lave en vedligeholdelsesplan for bebyggelsen
6. Valg af formand
Knud nr. 53 genopstillede og blev valgt enstemmigt, som formand.

1

Referat af ordinær generalforsamling 2020
grundejerforeningen Herstedlund etape 2
Afholdt onsdag den 17. juni 2020 kl. 19.00 i fælleshuset etape 2 nr. 48.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
Irene nr 41 og Raja nr 62 stillede op og blev valgt
Nabil nr. 40, Peter nr. 54, Bilal nr. 46, Fanzana nr 61 og Jacob nr. 79
blev genvalgt.
Bestyrelsen består af : Knud Dahn 53, Peter Hjøllund 54, Nabil Nafie 40, Jacob
Malchow-Møller 79, Farzana Mahnoor 61, Irene Olsen 41 og Raja Hussain
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Nuværende revisor Trine nr. 75 genopstiller. Valgt
9. Evt. valg af administrator
Dette blev nedstemt af forsamlingen.
Eventuelt
Arbedsdag blev besluttet til søndag den 23 august kl. 10
Dirigent:
Nabil 40

Referent:
Knud nr 53
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