
Gjessø Grundejerforening 

Mødereferat - Generalforsamling 
27-03-2019 

I. Velkomst 

Formanden Stefan Maroti bød velkommen til Gjessø Grundejerforenings årlige 

Generalforsamling kl. 19:00 den 27. marts 2019 afholdt i Gjessø Forsamlingshus. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Formand: (afgående) 

Stefan Maroti, Gjessøparken 15, stefan.maroti@live.dk, 8684 7712 

 

Næstformand: (modtager genvalg) 

Kristian Mortensen, Gjessøtoften 4, Kristianden4@gmail.com, 2969 7830 

 

IT ansvarlig: (på valg) 

Magnus Michelsen, Gjessøparken 2, rexmus@msn.com, 4072 3105 

 

Kasserer: (afgående) 

Henrik Rummenhoff, Lunavej 7, The_humle@hotmail.com , 3067 3629 

 

Sekretær: (ikke på valg) 

Per Knorborg, Gjessøparken 17, per.knorborg@skolekom.dk, 2262 3058 

4063 2250 

 

Suppleanter: 

1. Suppleant: (på valg) 

Charlotte Dahl, Gjessøparken 19, charlottedahl10@hotmail.com, 3049 7093 

 

2. Suppleant: (ikke på valg) 

Per Holten Møller, Gjessøparken 17, per.holten.moller@gmail.com,  

 

II. Registrering af fremmødte 

Sekretær Stefan Maroti registrerede de fremmødte. Samtlige medlemmer af bestyrelsen 

samt suppleanter, var til stede. 

Der var 8 tilhørere mødt op, hvilket betegnes som tilfredsstillende (uden at være 

prangende). 

III. Valg af dirigent 

Flemming Madsen blev foreslået og valgt til dirigent uden modforslag. 

Dirigenten bekræftede, at der var indkaldt til Generalforsamlingen med de i vedtægterne 

gældende varsel, hvorfor Generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

IV. Formandens beretning: 

 Formanden aflagde beretning om årets begivenheder. Bl.a. om opgravningen af dele af 

 legepladsen og den deraf følgende kompensering fra Silkeborg Kommune. Pengene 

 herfra er bl.a. brugt til bålhytte, fodboldmål og bord-og-bænkesæt. Pga. udfordringer 

 med for ringe fremmøde til foreningens arbejdsdage er der indgået en fordelagtig 

 serviceaftale med Christians Anlæg om at opdatere de arealer, som hører under 

 foreningen. 
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 Der blev stillet et uddybende spørgsmål til indholdet af aftalen med Christians 

 Anlæg, som blev besvaret af bestyrelsen. 

 

V. Økonomi: Kassereren gennemgik regnskabet samt budget for 2019 

 

VI. Valg til bestyrelsen: 

Suppleant Charlotte Dahl blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen og Kristian Mortensen og 

Magnus Michelsen blev genvalgt.  

VII. Valg af suppleanter: 

Da Charlotte Dahl blev valgt til bestyrelsen, var der en suppleantplads ledig. 

Per Holten Møller modtog genvalg og Signe Frost signe.cfrost@gmail.com tlf.: 27147219 

blev valgt til ny suppleant uden modkandidater. Den ene af de to suppleanter skal imidlertid 

indtræde i bestyrelsen, da der mangler et medlem her. Dette vil blive besluttet ved 

førstkommende møde. I det kommende år vil vi således komme til kun at have en suppleant. 

VIII. Valg af revisorer: 

Da en af revisorerne i det forgangne år er fraflyttet byen, manglede der en. Ny revisor er 

Kasper Thomassen. 

IX. Andre punkter:. 

Kontingentets størrelse: Der blev stillet forslag om at forhøje kontingentet til 400 kr., hvilket 

blev vedtaget af de fremmødte. 

Ny sandkasse: Sandet fra den gamle sandkasse vil blive brugt som underlag i bålhytten. Den 

gamle sandkasse vil således blive sløjfet, men bestyrelsen vil tage med på det førstkommende 

møde, om der skal etableres en ny (som ikke ligger under træerne). 

Forslag om legeredskaber til brug for mindre børn. Evt. via donationer  

X. Næste Møde 

Det blev vedtaget, at næste møde finder sted d. 10. april kl.19:00 hos Per Knorborg, 

Gjessøparken 17.  

Den afgående formand hævede derpå mødet. 

Stor tak til ham og den afgående kasserer for deres indsats i bestyrelsen! 

Referent:  Sekretær Per Knorborg 

Referatet godkendt af:  Godkendes på næstkommende møde. 

Godkendt den.10.4.2019 af den nye bestyrelse. 
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