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Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juni 2018 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2017/2018 
4. Budgetforslag for 2018/2019 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Indkomne forslag fra medlemmerne 
7. Valg for 2 år til bestyrelsen: 

a. Efter tur afgår Gert Nielsen, som modtager genvalg 
b. Efter tur afgår Poul Jacobsen, som modtager genvalg 
c. Efter tur afgår Bente Pape, som ikke modtager genvalg 

8. Valg for 1 år 2 suppleanter til bestyrelsen 
a. Efter tur afgår Paul Koluda og John Weinreich, som begge modtager genvalg 

9. Valg for 1 år af 2 revisorer og 1 en revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

 
Der var mødt 32 i alt, heraf 21 medlemmer. 
 
Ad 1 
Hans Kristian Stadelund valgt til dirigent som sagde at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
 
Ad 2 
Så er der atter gået 1år og jeg vil gerne byde velkommen til både nye og gamle medlemmer til vores generalforsamling og 
vi starter med at synge kongsmarksangen inden referatet. 
Der er opsat hjertestarter i carporten på Sortmejsevej 1 med adgang fra Strandpibervej. Der er lys og ventilation i skabet 
hele døgnet og det er opvarmet om vinteren. Skabet hyler når det åbnes så  tag hjertestarteren og luk igen så holder det 
op med at hyle. Der er både elektroder til børn og voksne i bæretasken. Der er sat opslag i vores tavler og på vores 
hjemmeside. 
Der er siden sidst solgt 6 huse i vores forening 
Vores veje bliver vedligeholdt af Leif vores vejmand som gør det godt, der henstilles til at vil overholder den skiltede 
hastighed på vores veje. 
I vinter var der meget vand i vores mose, så meget at fårene måtte tages hjem. Vi har holdt møde med kommunen ( 
Lasse og Niller) om problemet med pumpen ved Alminde renden som ikke har virket rigtigt den er blevet efterset og 
ordnet. En gammel overgang som var rørlagt er blevet opgravet så der er blevet bedre gennemgang for vandet og ikke 
stopper hele tiden. 
Der er en grundejer på Stillidsvej som har fået lov til at indhegne et stykke af mosen op til sin grund mod at slå det men 
der må intet plantes m.m. Han har fået brugsret men vi må alle gerne gå på stykket og kommunen har sat en ekstra låge i 
ud til fårene.  
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Der har været problemer med vores dræn på Stillidsvej/Løvsangervej som stoppede 2 gange i vinters og de blev blæst 
igennem af Slagelse Kloakservice men der muligvis noget galt med udløbet til åen som vil blive undersøgt her til efteråret 
og udbedret. 
Bommen ved legepladsen er i samarbejde med kommunen blevet fjernet og der er i stedet lagt 2 sten som kan fjernes 
når der skal en stor bil ind og rense vores dræn som ligger på boldpladsen. 
Legepladsen er blevet godkendt hver gang uden bemærkninger af Slagelse kommune. 
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb og skal vi udråbe et 3 folddigt hurra får vores 
grundejerforening. 
                                                                                                             

 
Ad 3 
Det reviderede regnskab 2017/2018 blev gennemgået. Ingen spørgsmål. Godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 4 
Budgetforslag 2018/2019 blev gennemgået. Ingen spørgsmål. Godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 5 
Kontingentet fortsætter uændret. 
 
Ad 6 
Mail fra Tove Grønvold Strandpibervej 18 som blev læst op og debatteret og der bliver svaret skriftligt 
 
Ad 7 

1. Valg for 2 år til bestyrelsen: 
a. Gert Nielsen blev genvalgt 
b. Poul Jacobsen blev genvalgt 
c. Som nyt bestyrelsesmedlem Annelise Pedersen 

 
Ad 8 

1. Valg for 1 år 2 suppleanter til bestyrelsen 
a. Efter tur afgår Paul Koluda og John Weinreich, som begge blev genvalg 

 
 
Ad 9 

1. Valg for 1 år af 2 revisorer og 1 en revisorsuppleant 
 

Søren Rosenkvist og Erling Hansen blev begge genvalgt som revisorer og Ellen Andersen som suppleant 
 
Ad 10 
 Der blev klaget over løse hunde fra Sortspættevej nr. 15 og at hækken ikke var klippet da den hænger helt 
 ud på vejen. Annie og Poul Jacobsen går hen og taler med ejeren.Så havde Søren Rosenkvist en bøn om ikke 
 at bruge giftstoffer på veje og grunde og at det blev tilføget i vores forårsbrev. 
 
 
 
  
Tak for god ro og orden. 
 
 
 
 


