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Referat af Grf Søgårds Generalforsamling d. 14/6 2020
Pga. Covid-19 blev Grunderforeningen Søgårds Generalforsamling afholdt ved brevafstemning, som
kommunikeret ved brev d. 31. Maj 2020. Alle foreningens medlemmer havde indtil 14. juni 2020 kl. 23.59
til at indlevere deres stemmer.
På optællingstidspunktet d. 15. juni, var der blevet afgivet 31 stemmer som alle stemte for alle punkter på
dagsordenen.

1. Valg af dirigent og referent (ikke til afstemning grundet brevafstemning)
Anders Søgaard fungerer som dirigent, Flemming Huss som referent.

2. Formandens beretning
Blev udleveret sammen med stemmesedlerne d. 31. maj 2020.

3. Godkendelse af regnskab 2019
Regnskabet for 2019 blev godkendt med 31 ud af 31 afgivne stemmer

4. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget for 2020
Kontingentet på 4000 DKK/år samt budget for 2020 blev vedtaget med 31 ud af 31 afgivne stemmer.
Det skal dog bemærkes at der havde sneget sig en mindre fejl ind i budgettet for 2020, som gjorde at
udgifter i alt ikke summerede korrekt. Et korrigeret budget er blevet omdelt sammen med dette referat.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af Formand (ikke på valg i lige år)
Formanden var ikke på valg i 2020

7. Valg af kasserer
Flemming Hus (Kabbelejevej 54) blev valgt som kasserer med 31 ud af 31 afgivne stemmer – Mogens NordLarsen har tilbudt at støtte op som suppleant.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Torsten Olsen (Løvetandsvej 58) og Marting Ranhauge (Løvetandsvej 69) blev begge valgt ind til
bestyrelsen med 31 ud af 31 afgivne stemmer

9. Valg af revisor og revisor suppleant
Claus Bøje Petersen (Kabbelejevej 58) og Steffen Holmslykke (Klintevej 35) blev begge valgt som revisor
med 31 ud af 31 afgivne stemmer. Helle Petersen fortsætter som revisorsuppleant.
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