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Til stede var 16 stemmeberettigede og 6 medfølgende gæster, inklusiv FU medlemmerne.

Formanden JØrgen Damm Pedersen bød velkommen til årets delegeretmøde 2015.

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til forretningsudvalget
6. Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af forretningsudvalget
7. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for regnskabsår 2Ot7/2018(udleveres)
10. Eventuelt

1) Valg af dirigent: Marianne Buhl blev valgt, og hun berigtigede indkaldelsen

2) Beretning
Formanden JØrgen Damm Pedersen aflagde beretning. Beretningen vedhæftet dette referat.
Se også www.landlieser-halsnaes.dk
Den nye affaldsordning med tØmning mellem april og oktober til halv pris, blev livligt debatteret. De fleste
pnskede, at man aktivt skulle fravælge tØmning hele året, i stedet for aktivt at tilmelde sig helårstømning.
Medlemmerne opfordres til at indberette ændringer i bestyrelsen på hjemmesidens mail.

Beretningen godkendt.

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse + forslag om decharge
Kassereren Peer Martin Larsen gennemgik det fremsendte regnskab.

Regnskabet godkendt

4) Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

5) Valg af medlemmer til forretningsudvalget:
Der var genvalg til
Peer Martin Larsen, GF Arrenæs
Nyvalg af
Marianne Buhl, GF Orehøjgård
Jens JØrgen Lind, GF Strandagergaard
Stor tak for arbejdet til lnge Egeskjold, GF Orehøjgård, der ikke genopstillede.



5) Vatg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af FU.

FU foreslog Anette Stæhr, GF Arrenæs som ny formand, da Jørgen Damm Pedersen ikke ønskede at
fortsætte som formand.
Stor tak tilJørgen Damm Pedersen for hans tid som formand. JDP fortsætter i forretningsudvalget.

7) Valg af 2 suppleanter til FU.

P.g.a. manglende kadidater blev der ikke valgt suppleanter

8) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Der var genvalg til
lb Thyge Christensen som revisor.
Marianne Frost som revisorsuppleant.

9) Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for regnskabsår 201711,8,

Kassereren gennemgik budgettet og ønsket om nedsættelse af kontingent til 5 kr./år/medlem.

Budgettet godkendt

10) Eventuelt
Christian Nobel fortalte om en ny hjemmeside, der giver en oversigt over grundejerforeninger, og samtidig
tilbydes der mulighed for, at en grundejerforening kan have sin egen underliggende hjemmeside. Nærmere

oplysninger på www.grunde ierfore n inq.d k el ler cn @zeasoft .d k tlf. 60561510

OAK oplyste, at man kan henvende sig til FU eller OAK, hvis man ønsker en nemmere adgang til Halsnæs

Kommune. Også spørgsmål vedrørende Nationalparken er velkomne

Der blev ivltgldelgtle!'et om ukrudt på nabogrun{-vedligehold af privat stimerl _offentlig adgang sant løse -
høns og haner.
Emner som FU vil arbejde videre med.

Efter generalforsamlingen fik de fremmødte serveret smørrebrød.

Referent Anette Stæhr Dirigent Marianne Buhl


