
Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen fortet den 11.november 2008.   

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent.   
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af årskontingent. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
6. Søren Boelsmand og Niels Dam er på valg og stiller gerne op igen til bestyrelsen. 
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant. 
8. Behandling af indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 

 
Ad. 1. Niels Christian Nielsen blev valgt til dirigent med stort bifald. 
 
Ad. 2. Det har været et år med succes, idet det sociale har været i centrum. Sommerfest blev 
           afholdt igen efter et års pause. Fastelavnsfesten blev også afholdt i de vante omgivelser. 
           Bump forventes etableret i løbet af 2009 og betales af kommunen. Der er dog i dag 
           3 klager over placeringen af bumpene, som skal behandles først. 
 
Ad 3. I Niels Dams fravær blev regnskabet fremlagt af Søren Boelsmand. Efter enkelte 
          kommentarer blev regnskabet godkendt. Bilag bedes afleveret hurtigst muligt og 
          opkrævning af kontingent fremsendes fremover ifølge vedtægterne. 
 
Ad 4. Budget godkendt og valg af årskontingent blev uændret 100,-. 
 
Ad 5 & Ad 6 . Søren Boelsmand og Niels Dam var på valg og blev genvalgt med stort bifald.  
 
Ad 7. Nuværende bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant blev alle genvalgt. 
 
Ad 8. Orientering fra grundejerforeningen Fort Alle omkring muligheder for at vedligeholde 
          fortet. Hvad kan vi gøre sammen ? Flere kom med deres mening og kommentarer. 
          Der var enighed om, at nedsætte en gruppe, der arbejder videre med mulighederne. 
          Befæstningskanalens venner gør meget fortet, og der var blandt de fremmødte stor 
          enighed om at støtte dem med 50,-.  tilmelding til hans@nielsen.mail.dk  eller  
          Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st.mf., 2800 Lyngby, Tlf 45889455 
 
 
Ad. 9 Ingen bemærkninger – formanden afsluttede mødet og takkede dirigenten. 
 
Således opfattet af referenten.   
 
Venlig hilsen 
Claus Løppke  


