
Grundeierforeningen Albertslund Vest afd. 1

Rqferpt af ordinær generalforsamling tirsdag den 24. ianuar 2023

Til stede: ca. 7O medlemmer

Referent: Jan Jensen

Stemmetællere: Jørgen Lind og Peter Jørgensen.

Referat

Ad 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Steen Lyth, {P050) som dirigent. Steen blev valgt og konstaterede, at

generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Formanden aflagde beretning. Beretningen kan læses isin fulde længde på vest1.dk.

Ad 3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

Årsregnskabet var sendt ud til alle medlemmer som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen.

Kasse reren gennemgik regnskabet. Årsregnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4 Forslag fra medlemmer og bes§relse
Bestyrelsens forslag blev efter kort debat vedtaget enstemmigt.

Ad 5 Godkendelse af budget og kontingent for det indeværende år
Kassereren fremlagde budget og kontingentforslag for det nye kontingent- og regnskabsår.

Kontingent for perioden ALLL.2Z - 31.10.23 fastsat til 2.000 kr.

Budgettet og kontingent herefter godkendt.

Ad 6 Valg af formand (2 år)

Pia Larsen (R072) blev valgt.

Ad 7 Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år)

Jan Steen Jensen (R065) blev valgt.

Ad 8 Valg af 1 bes§relsesmedlem (1 år)

Hakan (K057) og Christian Johansen (R022) stillede op til posten.

Christian Johansen (R022) blev valgt.

Ad 9 Valg af 2 bestyrelsessr.ppleanter (1 år)

Hakan (K057) Mari-ann Madsen (P073) og Line Hougaard (R054) stillede op til de to poster.

Mari-ann Madsen (P073) og Line Hougaard (RO64) blev valgt.

Ad 10 Valg af 2 revisorer (1 år)

Anker Østerlund (H025) og Holger Nielsen (P070) blev valgt.

Ad 11Valg af revisorsuppleant {1 år}

Jørgen Lind (R10O) blevvalgt.



Ad 12 Eventuelt

Der var sprgsmål til hvad {er sker med legepladsen på Grønningen. Bestyrelsen lovede fortsat at forfølge

sagen.

parkering på vejene. Der parkeres ulovligt mange steder. Der må kun holdes parallelt med kantstenen. Der

opfordres til, at man husker at man husker at parkere lovligt både på bolig og stamvejene.

Albertslund den 24, januar 2023

Formand, Pia Larsen (ny)

ils Jul Gjerlev {afgående}


