Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen "Børup"
Tirsdag d. 3. maj 2016 kl. 19.30 på Tranbjergskolen,
Afdeling Grønløkke Allé i kantinen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelsesmedlem
3. Valg af suppleant
4. Eventuelt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen ”Børup”:
Der var fremmødt 23 stemmeberettigede grundejere.
Ad punkt 1:
Afgående formand Niels Jørgensen stillede sig selv op som dirigent og blev valgt. Han konstaterede at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt og altså beslutningsdygtig.
Ad punkt 2:
Der var 2 grundejere, der stillede op til en bestyrelsespost: Poul Madsen (BV 51) og Robert Jensen (BV
329). Poul Madsen havde sendt en mail om at han godt ville stille op til en post i bestryrelsen eller som
suppleant. De fremmødte ønskede, at der kommer en repræsentant med mindre børn i bestyrelsen,
derfor blev Robert valgt af de fremmødte grundejere. Dermed kommer bestyrelsen til at bestå af
følgende:
Carsten K. Mortensen, BV 107 (kasserer)
Tonny Laursen, BV 331
Bent Henriksen, BV 199F (repræsentant for Strandborg)
Brita Bartel, BV 261
Robert Christensen, BV 329 (sekretær)
Marie Rosendal Janussen, BV 289 (formand)
Bestyrelsen mødes til et konstituerende møde i slutningen af maj og fordeler her de resterende poster.
Ad punkt 3:
Suppleant Keld Hasle Jakobsen (BV 297) ønskede at træde tilbage. Som 1. suppleant blev valgt Poul
Madsen (BV 51) og 2. suppleant Tonni Jensen (BV 37).
Adpunkt 4:
Der blev spurgt til om der kunne komme flere hundepose-stativer op i de grønne områder. Til slut blev
konkluderet at bestyrelsen konstituerer sig og arbejder på evt indkomne forslag fra grundejerne.
Bestyrelsen takker alle fremmødte grundejere. Fremover vil suppleanterne blive mere involveret i
bestyrelsesarbejdet og møderne, så de, om nødvendigt, lettere vil kunne overtage en opgave.
Mvh bestyrelsen for Grundejerforeningen Børup.
www.grf-boerup.dk
Omdelt til samtlige husstande i Grundejerforeningen Børup i uge 20 fra d. 16.-22. maj 2016.

