
Generalforsamling i Kosig Grundejerforening, Lørdag den 8. marts 2014 kl.10.00 

På Restaurant Panorama, Bork Havn. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Per Nielsen blev valgt til dirigent 

Lovligt indkaldt via kosig.dk 

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

Formand - Henrik orienterede først om hvordan en beretning bliver til ……. Så fremlæggelsen bliver efter 

endt behandling version 4 

OBS - Næste generalforsamling er den 14. marts 2015 

Herefter blev beretningen givet til generalforsamlingen. Beretningen kan læses på www.kosig.dk 

 

Der var applaus og ingen bemærkninger 

 

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer 

Gitte fremlagde regnskabet og de enkelte hovedposter. Regnskabet har forinden har været tilgængelig 

på kosig.dk 

 Indtægter 198.000,00 

 Udgifter 166.406,83 

 Skyldig omk. 52.664,90 

 Resultat 31.593,17 

 

 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

 Indtægter 199.000 

 Udgifter 251.680 

http://www.kosig.dk/


 Resultat -52.680 

Der var drøftelser af de forøgede udgifter til veje/stier. De enkelte underposter blev forelagt 

generalforsamlingen. 

 

Budgettet blev godkendt. 

Kontingent for 2015 er kr. 1.000,00 pr. grundejer.     

 

5. Rettidigt indkomne forslag: 

    Der er ingen indkomne forslag 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt én suppleant. 

     På valg er Gitte Mortensen, kasserer 

Ønsker ikke genvalg 

På valg er Claus Dahl, sekretær 

 Ønsker ikke genvalg 

På valg er René Hansen, bestyrelses medlem 

Ønsker genvalg 

På valg er Jonna Ahrensbach, suppleant 

Ønsker genvalg 

 

Jonna Ahrensbach blev valgt til bestyrelsen 

Benny Nielsen blev valgt til bestyrelsen 

Mona Jensen blev valgt til suppleant 

 

 

7. Valg af to revisorer. 



     På valg er Jan Nielsen og Guri Matthiesen 

Revisorerne blev genvalgt 

 

8. Eventuelt. 

    Under evt. kan der ikke sættes forslag til afstemning 

 

 

Politiet beredskabet / kommunen 

Rene gennemgik en række oplysninger foreningen havde modtaget på et møde med politiet. 

Mærkelige observationer i området må gerne ind rapporteres til 114 

Mange indbrud sker, lige når folk kommer, og flytter ind, og lige går/kører en tur medens huset varmes 

op. 

Gå ikke ind i huset, hvis der er tegn på indbrud. Hvis man går ind kommer politiet ikke, så er det i stedet 

forsikringsselskabet.  Se www.politi.dk/midtvestjylland 

Drøftelse af nabohjælp og mulighederne heri 

Herudover en orientering om offerraadgivning.dk  

 

 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker en debat omkring private hække og læbælter, som er plantet i / eller for tæt på  

skel. Se venligst opslag på hjemmesiden og i øvrigt gældende hegns lov. 

Der er steder hvor bevoksninger er blevet meget stort, og ikke særlig godt vedligeholdt ud mod veje og 

stier. Hvis grundejer ikke selv gør noget, fx efter opfordringer, vil foreningen foretage en klipning af 

HedeDanmark. 

Synspunktet er at det ikke må belaste grundejerforeningen økonomisk, og vi skal have hjemmel til at må 

sende regningen videre til grundejer. 

http://www.politi.dk/midtvestjylland


Grundejer med areal ind til læbælter, må gerne klippe i læbæltet på det der kommer ind over grunden, 

men ikke fælde.  

Opsamlet græs må ikke placeres i bunker til gene for naboer. 

Klipning af læbælter sker i samarbejde med HedeDanmark som rådgiver. 

Ubebyggede grunde – der er ikke hjemmel til at forlange at de enkelte grundejere skal klippe deres 

græsarealer. 

Vi har haft flere kontakter fra entreprenører, der ønsker et opslag på kosig.dk. Bestyrelsen vurderer 

muligheden herfor mod et honorar. 

Der blev uddelt vin til  

 Revisorer, Flagudvalget og afgående bestyrelsesmedlemmer 

 

 

Med dette hævede dirigenten mødet.  

 

 


