Referat af generalforsamling i Rudersdal Grundejerforening,
Tirsdag den 24. april klokke 1900
Valg af dirigent.
Knud stadgaard blev valg som dirigent.
Formandens beretning.
Formand, Jens Islin gennemgik sin beretning som var udsendt sammen med indkaldelsen.
Der blev blandt medllemer udtrykt lidt skuffelse over, at der ikke havde været mere
aktivitet i det forgangne år.
Beretningen blev godkendt uden stor debat.
Gennemgang af regnskab for 2017
Formanden gennemgik regnskabet. Desværre viste det sig at være behæftet med en del
fejl, således at det ikke kunne godkendes. Formanden beklagede fejlen og lovede at rette
op på fejlen i samarbejde med den nye bestyrelse.
Det blev besluttet, at et nyt og revideret regnskab ville blive offentliggjort ca. midt i maj, når
de rigtige tal var på plads fra banken.
Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet bliver fasholdt på det nuværende niveau som er henholdvis 50,00 og
25,00 Kr.
Indkomne forslag.
Henrik Holt Larsen havde indsendt et forslag til, hvordan en kommende bestyrelse bør
arbejde samt konkrete ideer. Dette forslag var udsendt sammen med indkaldelsen.
Forslaget kom ikke til yderligere debat, da den samlede bestyrelse trådte tilbage. Den ny
bestyrelse vil tage det med i deres kommende arbejde.
Valg til bestyrelse.
Den tidligere bestyrelse valgte at træde tilbage således, at en helt ny skulle vælges.
Følgende er blevet valgt til den nye bestyrelse, og har efterfølgende konstitueret sig.
Formand, Sara Lotz, Rudesøvej 4
Næstformand, Anders Aggerholm, Kongevejen 491 B
Kasserer, Marianne Gudmundsson, Kongevejen 439
Bestyrelsesmedlem & webmaster, Pia Reindel, Landsebakken 15 B
Bestyrelsesmedlem & sekretær, Georg Christensen, Landsebakken 15 B
Bestyrelsesmedlem & suppleant, Puk Mørck
Revisor, Børge Vestergaard, Landsebakken 4
Eventuelt.
Anders Aggerholm orinterede generalforsamlingen udvidelsesprojektet af Comwell Hotel
og Kursus Center på Kongevejen. Deres udvidelse vil være til gene for blandt andet
naboer. Anders Aggerholm er aktivt inde i sagen og vil fortsætte arbejdet i bestyrelsen.
Det drejer sig om lokalplan 259

