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Referat fra generalforsamlingen d. 8. maj 2019 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab 2018-19 og budget 2019-20 

4. Behandling af fremsendte forslag 

a. bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

6. Valg af bestyrelses suppleanter 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 

Referat: 

1. Jens Barfred blev valgt. Jens konstaterede at der var indkaldt lovmæssigt. 

 

2. Formanden fremlagde sin beretning. (Se vedhæftet bilag). 

Formanden fik ros for sin beretning. Samtidig var mange bekymrede for at formanden ikke ville 

genopstille. 

Der var en del debat om vores nye nabo, på den anden side af grøften i Hvidovre, om han må 

bygge? om det er fredet? Formanden havde undersøgt det, og læst at hangarerne er fredet, mens 

området (matriklen) ikke er fredet. 

 

Med henvisning til foredraget med ”Bo Trygt”, så var der enighed om at vi skal have ”Hilsepligt” i 

hele vores forening, altså skal vi hilse på alle vi møder på vores vej både dem vi kender og dem vi 

ikke kender, det gør indbrudstyve utrygge, måske især hvis du hilser på tyven. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Vores kasser Pia fremlagde regnskabet, og roste meget medlemmerne for deres vilje til at betale 

deres kontingent til tiden.  

 

HUSK at betale inden d. 1. juli, se vores kontonummer nederst på siden. Bestyrelsen opfordrer til 

at medlemmerne laver en ”fast kontooverførsel” på kr. 500,00 i din bank. Så glemmer du det 

aldrig. 

 

4. Formanden fremlagde forslag fra bestyrelsen (som var udsendt samt lå på bordene). Antallet af 

best.medlemmer skulle hæves med to, samt at best. Selv konstituerer sig ved første best.møde. 

Nogen syntes at det var en dårlig idé med mange i best., da erfaringen viser at det kan blive svært 

at blive enige. Mens den nuværende best. gerne vil afprøve det, for at få flere hænder. 

Forslaget blev vedtaget med 19 for og 1 imod. 

 

 

http://www.sjolundshusene.dk/
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5. Tania ville ikke modtage genvalg, og Willy som har sat sit hus til salg, ville gerne ud.  

Ved valg til ny best. var der god opbakning, så.. 

de valgte er: 

Anja Bosch, Bådsmandsvej 22 

Mona Siddique, Bådsmandsvej 7 

Amanda Mansour, Strandfogedvej 1 

Jens Barfred, Bådsmandsvej 24 

Pia Bendt, Gammel Køge Landevej 610 

Poul Wegener Jensen, Bådsmandsvej 16 

 

6. Best.suppleanter: 

Eva Heide, Sejlmagervej 3 

Kezia Sneptrup, Bådsmandsvej 8 

 

7. Revisor: Mohamed Shalaby, Strandfogedvej 1 

Revisor suppleant: Jørgen Lund-Nielsen, Strandfogedvej 18 

 

8. Debat om, hvem skal holde grøften mod Hvidovre ren? Det korte svar er, hvis vi har smidt ting i 

grøften skal vi selv rengøre efter os, ellers ligger grøften i Hvidovre kommune og 

naboejendommen. 

 

Som lovet er her linket til ”Trafikhandlingsplan 2019” i Brøndby, tjek og skriv inden d. 12. maj 

 http://www.brondby.dk/Service/Nyheder/2019/04/Giv-dit-input-til-Trafikhandlingsplanen-

2019.aspx?fbclid=IwAR0jhUxNgbyJlH8fWEoTT9nguFNuabUoFECNqMKGr_gnFnhqHEbVj9HG5TY 

 

Men det er nemmere at gå ind på http://www.brondby.dk og søge på ”Trafikhandlingsplanen 

2019”. 

 

 

TAK for et godt møde, som sluttede kl. 21.12 

Venligst sekretæren. 
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