
Kosig Grundejerforening, har afholdt sin Ordinære 
Generalforsamling for året 2011.
lørdag den 10. marts 2012, kl. 10.00, på Restaurant Panorama, Bork Havn.
 
Punkt 1.  Formand Henrik Bruun, bød velkommen til de fremmødte medlemmer, 
og udbad sig et forslag til Dirigent. Foreslået og valg blev Claus Dahl.
 
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet, hvorefter 
Henrik Bruun startede med at oplyse at Generalforsamlingen for næste år er lørdag d. 
9. marts 2013. 
 
Punkt 2. Henrik Bruun fremlagde bestyrelsens beretning for 2011.(særskilt bilag).
Beretningen blev godkendt.
 
Punkt 3. Regnskabet for 2011 resulterede i et overskud på 54.042,32 kr.
Hvorefter trækket på kreditten udgør kr. 47.068,94 den 31.12.2011.
Regnskabet blev godkendt
 
Punkt 4. Budgettet for 2012 er sammensat således:
Indtægter på kr. 204.000,00
Udgifter på kr. 175.066,00
hvilket skulle give et overskud på 28.934,00
 
Kontingent for 2013 er uændret kr.  1.000,00. Under dette punkt var der forslag om 
nedsættelse, bestyrelsen oplæg til kr. 1.000,00 blev dog fastholdt for 2013, for at 
konsolidere foreningen, og indfri nedbringe kreditten.
Der var fra en enkelt et ønske om mere gennemsigtighed for posten udgifter 
til Generalforsamling og Bestyrelse, for at synliggøre kompensation/honorar til 
bestyrelsesmedlemmer.
Budget og kontingent blev godkendt. 
 
Punkt  5. Indkomne forslag: 
 
--- Forslag fra Mette og Henrik Knigge, Duevænget 49 ---- 
”Der indhentes via medlemmerne af Kosig Grundejerforening en tilkendegivelse af 
interesse for nedlægning af fiber/kabel – tv/internet – med henblik på genoptagelse/
indhentning af tilbud på nedgravning af dette i Kosig Grundejerforenings område”. 
En grundejer havde forhørt sig ved SE og der skulle være 40 % tilkendegivelser, inden SE ville gå ind i 
området.
Efter drøftelser af forskellige muligheder, var det bedste bud, at forslagsstiller udbeder SE om at foretage en 
undersøgelse af interessen for tilslutning, hvilket SE har gjort i andre tilfælde. 
 
---- Forslag til ændring af §13 stk.2 ”Postkasseanlæg” 
v/Gitte Mortensen, Fasanvænget 6 og Claus Dahl, Fasanvænget 15 ----

 
Der var fremsat 4 forslag til ændring af § 13 stk. 2, og efter første afstemning blev 2 
forslag sorteret fra.
Herefter afstemning på de to tilbageværende forslag, hvor resultatet af de 21 afgivne 
stemmer var i alt: 10 for forslag 1, og 11 for forslag 4 Der var således ikke 2/3 deles 
flertal af destemmeberettiget for et af forslagene, hvorfor forslaget faldt.
Det er herefter op til de enkelte ejere af postkasserne, selv at søge en løsning under 
hensyntagen til den nuværende ordlyd af § 13 stk. 2. 
 



 
Punkt 6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer, og en suppleant.
 
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Claus Dahl
Flemming Røn
Gitte Mortensen.
 
Valgt som suppleant blev Rene Holleufer Hansen.
 
Punkt 7.   Valg af revisorer: 
 
Følgende blev valgt:
Guri Matthiesen
Jan Nielsen
 
Punkt 8.   Eventuelt:
 
Følgende punkter drøftes med positive ideer. 
 
¤ Fælles udgifter 
¤ Sponsorering 
¤ Andre udgifter eksempelvis til tagtrin” 
¤ Synlighed og retningslinjer for bestyrelsens honorarer. 
¤ Infotavle og tilmelding til Generalforsamlingen.
¤ Der blev uddelt vin til revisorer og flagudvalg
 
Generalforsamlingen afsluttet
 
 
Dirigent, Claus Dahl. Formand, Henrik Bruun.  
 
 
 
Referent, Annette Schultz Noes.


