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Stemmeseddel til Søgård’s generalforsamling 2020 
Denne stemmeseddel skal udfyldes og afleveres i formandens postkasse, Gråbynkevej 23, senest 

Søndag d. 14. Juni kl. 23.59.  

 

NAVN*:_____________________________________________ 

 

ADRESSE*:___________________________________________ 

 

DATO/UNDERSKRIFT*:__________________________________ 

*) Påkrævet for gyldig stemmeafgivelse 

 

 Jeg stemmer for alle punkter 

 

 Jeg stemmer imod alle punkter 

 

1. Valg af dirigent og referent (ikke til afstemning grundet brevafstemning) 

Anders Søgaard vil fungere som dirigent 

Flemming Huss vil fungere som referent 

 

3. Godkendelse af regnskab 2019 

- Se udleveret regnskab, 2019 

De fleste poster i regnskabet for 2019 svarer rimeligt til det budgetterede. Undtagelserne er 

vedrørende snerydning, hvor vi grundet en mild vinter og sparede godt halvdelen af det 

budgetterede beløb. Dernæst blev kontingentopkrævning ca. dobbelt så dyr som budgetteret. 

Endelig har vi brugt godt 900.000 kr. på renovering af Gråbynkevej i henhold til mandat fra 

generalforsamlingen fra 2019. 

 

 Jeg stemmer for godkendelse af regnskabet for 2019 

 

 Jeg stemmer imod godkendelse af regnskabet for 2019 
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4. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget for 2020 

- Se udleveret budget, 2020 

Forslaget til budgettet for 2020 er baseret på en uændret kontingentindbetaling på 4.000 
DKK/år per medlem i henhold til bestyrelsens anbefaling. De budgetterede omkostninger 
ligner de afholdte udgifter i 2019. Der er i budgettet ikke indskrevet eventuelle udgifter til 
renovering af endnu en vej, da det efter bestyrelsens vurdering først bliver relevant om et 
par år, og derfor vil blive taget med på en kommende generalforsamling. 
 

 Jeg stemmer for kontingentet på 4000 DKK/år samt vedtagelse af budgettet for 2020 

 

Jeg stemmer imod kontingentet på 4000 DKK/år samt vedtagelse af budgettet for 2020 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

6. Valg af Formand (ikke på valg i lige år) 

Mogens Nord-Larsen har meddelt bestyrelsen, at han stopper som kasserer efter 10 år på 
posten. Flemming Huss (Kabbelejevej 54) har meddelt, at han godt vil træde til som 
kasserer.  
 

7. Valg af kasserer 

Mogens Nord-Larsen har meddelt bestyrelsen, at han stopper som kasserer efter 10 år på 
posten. Flemming Huss (Kabbelejevej 54) har meddelt, at han godt vil træde til som 
kasserer.  
 

 Jeg stemmer for valget af Flemming Huss 

 

Jeg stemmer imod valget af Flemming Huss 
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8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Torsten Olsen (Løvetandsvej 58) og Lars-Georg Hersoug (Kabbelejevej 49) genopstiller stiller 

begge til bestyrelsen. 

 

 Jeg stemmer for valget af Torsten Olsen  

 

Jeg stemmer imod valget af Torsten Olsen 

 

 Jeg stemmer for valget af Lars-Georg Hersoug 

 

Jeg stemmer imod valget af Lars-Georg Hersoug 

 

9. Valg af revisor og revisor suppleant 

Claus Bøje Petersen (Kabbelejevej 58) og Steffen Holmslykke (Klintevej 35) genopstiller som revisor. 

Helle Petersen fortsætter som revisorsuppleant. 

 

 Jeg stemmer for valget af Claus Bøje Petersen 

 

Jeg stemmer imod valget af Claus Bøje Petersen 

 

 Jeg stemmer for valget af Steffen Holmslykke 

 

Jeg stemmer imod valget af Steffen Holmslykke 

 

 


