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Referat af  

Generalforsamling i Eskemosevang Grundejerforening 6. marts 2018. 
 

1. Valg af dirigent 
Jørgen Reske-Nielsen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Beretning fra bestyrerlsen v. Morten Buch Jørgensen 
Vi sorterer stadig husholdsningsaffald i grundejerforeningen.  

Sammen med Andelsboligforeningen Otium er der indgået aftale om at indkøbe en fælles hjertestarter. 

Angående bro til udsættelse af kano og kajakker, tegner kommnuen på broforslag før beslutning kan tages.  

Der har været afholdt fastelavnsfest og sommerfest, begge med stor tilslutning. Der er indkøbt nyt telt. 

Der blev spurgt til hjemmesiden, der vil blive genetableret af Erik Jon-Sloth, tak for det.  

 

3. Regnskab v. Niels Holm 

Få parceller har ikke betalt til Grundejerforeningen i 2017. Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag 

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2018 

Kontingent uændret på 100 kr /år. 

Bedes indbetalt senest 15 maj 

på Reg. nr: 9570  Konto: 11678076 

En nem måde at betale på er at sætte kontingentet som fast årligt træk i banken. 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
På valg er Morten Buch Jørgensen og Susanne Fogh, der begge modtager genvalg, samt Troels Palner der 

ikke ønsker genvalg. Jacob Ansholm blev valgt som nyt medlem. Bestyrelsen består af Morten Buch 

Jørgensen, Jacob Ansholm, Peter Brødsgaard, Niels Holm og Susanne Fogh. Bestyrelsen konstituerer sig på 

førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

7. Valg af 2 suppleanter 
Sebastian Vestergaard, Skovvang 13 blev valgt ind som suppleant. Kåre Bukh vil gerne fortsætte i 

bestyrelsen.  

 

8. Valg af 2 revisorer og en revisor suppleant. 

På valg er Bo Søndergård og Ivan Jørgensen der begge er genvalgt. 

 

9. Evt. 
For at lette kommunikationen i Grundejerforeningen vil vi bede alle sende deres mail adresse til: 

nielsholm@privat.dk 

 

Referent: Susanne Fogh 

 

 

Godkendt af dirigenten             Jørgen Reske-Nielsen                                     Birkerød d    /         2018 


