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Tid: Tirsdag den 1. oktober kl. 19.00 i Sydals hallen. 

Tilstede: Bestyrelsen: Benjamin Eriksen, Ole Rasmussen, Bo H. Kelm og Helle L. Lorenzen samt 8 

beboer fra 6 husstande. 

Referent: Helle L. Lorenzen (Tandsbusk 16) 

Dagsorden:  

1. Dirigent. Helle L. Lorenzen (Tandsbusk 16) blev valgt. 

Der kunne konstateres, at indkaldelsen var udsend 2 dage for sent og endelig dagsorden 

samt regnskabet ikke var blevet sendt ud, så generalforsamlingen var ikke lovligt 

indvarslet, men forsamlingen stemte for, at de alligevel kunne være beslutningsdygtig. 

 

2. Årsberetningen fremlagt af formanden Helle. 

- Bestyrelsen har været koncentreret om at skaffe flere bestyrelsesmedlemmer, da vi 

kun var 3 medlemmer ved Generalforsamlingen 2018, og især kassereposten 

manglede.  

o Bo H. Kelm meldte sig og blev foreningens kasserer. 

o Vi fandt ikke en til den sidste medlemspost. 

- D. 22-23 november blev vores nye legeplads opført og den har været flittigt brugt siden 

hen.  

- Legepladsen blive indviet ved Juletræsfesten, som traditionen tro afholdt med tænding 

af juletræet, julesange og julehygge med æbleskiver, glögg, sodavand og slikposer til 

børnene. 

o Tak til Ole og Jonna (Tandsbusk 30) for husly i carporten.  

o Og tak til Gerhard (Tandsbusk 10) for hans kreative løsning til strøm til 

juletræet. 

- Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder 

- Flemming har igen i år stået for klipningen af græsset på vores fællesarealer og 

legepladsen, så tak for det Flemming (Tandsbusk 32). 

- Tak til alle medlemmer for året 2018/19 og en speciel tak til bestyrelsen for en 

fantastisk indsat i året som er gået.  

- Jeg håber at grundejerforeningen fortsat i tiden fremover vil have en store opbakning 

til at udvikle vores område TANDSBUSK og have et godt og hyggeligt naboskab blandt 

beboerne 

 

3. Fremlæggelse af regnskab ved Bo H. Kelm 

Det reviderede regnskab blev godkendt af generalforsamlingen, dog med bemærkning fra 

revisorerne om at 11 beboer mangler at betale kontingent 2018/19.  
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Der blev drøftet hvordan disse kunne blive indkrævet, for alle er forpligtet til at betale.  

Bestyrelsen blive opfordret at undersøge evt. brug af inkasso.  

Jeg (formanden) vil opfordre jer alle til at tjekke om I har betalt og hvis ikke få det gjort 

hurtigst muligt! 

 

4. Fastsættelse af Budget 01.09.19 – 31.08.2020. 

Budgettet for den kommende periode blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2019/2020. 

Ud fra det førnævnte budget, blev kontingentet fastsat til 750kr pr husstand. 

 

Der blev drøftet evt. nedsættelse af kontingent, men forsamlingen ønsker i stedet at 

opbygge en lille kassebeholdning til uforudsete udgifter og evt. lidt flere aktiviteter i 

foreningen, udover juletræsfesten. 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

Ole Rasmussen (ønsker ikke genvalg) 

Benjamin Eriksen (ønsker ikke genvalg) 

Bo H. Kelm (ønsker ikke genvalg) 

Mangler 1 bestyrelsesmedlem fra sidste år 

 

Julie Vielsøe (Tandsbusk 19) blev valgt, Benjamin Eriksen (Tandsbusk 50) valgte at tage 1år 

mere og Knud Erik Jessen (Tandsbusk 17) blev valgt som Kasserer. Tak for jeres indtrædelse 

i bestyrelsen. 

 

Ingen af de ellers fremmødte ønskede at opstille til den sidste medlemspost, derfor har 

bestyrelsen fået bemyndigelse til at finde det sidste nye medlem.  

 

7. Valg af 2 suppleanter. 

Eigil (Tandsbusk 64) og Flemming (Tandsbusk 32) blev genvalgt. 

 

8. Valg af 2 revisorer. 

Gerhard (Tandsbusk 10) og Knud (Tandsbusk 74) blev genvalgt. 

 

9. Behandling af indkommende forslag. 

- Ingen indkommen. 

10. Eventuelt. 

 


