
 

Referat af 

GENERALFORSAMLING 
i Grundejerforeningen Hamlen 

Torsdag d.10/9 2020 kl. 19.00 i Houlkærhallens festlokaler. 
 
 

DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent. Valget faldt på Lauritz Smidth, Svinglen 58.  Han indledte med 
at konstatere at indkaldelsen var rettidig varslet.  

2. Formandens beretning. Alex Brogaard aflagde formandsberetningen. Som er 
vedhæftet her i referatet.  

3. Regnskabets aflæggelse. Lone Skott fremlagde regnskabet for 2019.  

Det blev godkendt. 

4. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.   

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant – på valg er: 

a. Bestyrelsesmedlemmer: 

• Michael Sloth – Modtager ikke genvalg.  

• Hans Jørgen Iversen Plejlen 71, blev valgt til bestyrelsen. 

• Erling Dreisig – Modtager genvalg.  Genvalgt. 

b. Suppleanter: 

• Hans Jørgen Iversen – Modtager genvalg. Indtrådt i bestyrelsen 

Ida Langberg Seglen 73, valgt som suppleant. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg er: 

a. Revisor: 

• Kurt Jensen – Modtager genvalg. Genvalgt           

b. Revisorsuppleant: 

• Mikkel Thomsen – Modtager ikke genvalg.  

• Elsebeth Dybdahl Svinglen 8, valgt som suppleant.           

7. Økonomi 

a. Fastsættelse af udgifter til bestyrelses-weekend m.v. Der kom forslag om at 
beløbet skulle hæves til 11.000,- dette var der dog ikke flertal for, så 
beløbet fortsætter uændret. 

b. Vedtagelse af budget og fastsættelse af beløb til vejfonden. Budget 2020 er 
godkendt. 

c. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Beløbet fortsætter 
uændret med 2.200 kr. pr. husstand for 2020/2021 Forfaldsdato 1. 
august. 

8. Eventuelt 

a. Kan gadelyset ændres så modsatte lamper tænder. Det er den enkelte 
grundejer som selv skal rette henvendelse til Energi Viborg. 

b. Asfalt hvornår? og er der penge nok.??? Forventelig til næste år og til  
det sidste spørgsmål kan vi ikke sige noget før der foreligger nogle 
tilbud. 



 
 

Sluttelig takkede formanden for fremmødet og vanen tro blev det spist 
smørrebrød og snakket lystigt. 

            

                                                                                                                                            

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 

 

Formand: Alex Brogaard, Plejlen 21.   Mail. b.a.brogaard@mail.tele.dk   Mobil. 21407011.  

Kasserer: Lone Skott, Seglen 7           Mail. loneskott@gmail.com           Mobil. 31945065.  

Sekretær: Hans J. Iversen Plejlen 71  Mail. hjbiversen@gmail.com         Mobil. 30593081. 

Områder: Erling Dreisig Seglen 25      Mail. eadreisig@yahoo.dk            Mobil. 42799510. 
Områder: Claus Laursen Plejlen 77     Mail. clausla61@hotmail.com      Mobil. 28888370.
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