
 

Referat af generalforsamling i Emdrup Grundejerforening onsdag d. 27. marts 2019 
kl 19.00 i festsalen Håndværkerhavens Plejehjem, Håndværkerhaven 49. 

 

Generalforsamlingen startede med at formanden Lennart Frandsen bød velkommen og foreslog 
bestyrelsens dirigent, Torben Hammer. Han blev valgt. 

Torben Hammer konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til Lennart Frandsen 
til beretning. Beretningen blev godkendt uden kommentarer 

Aflæggelse af regnskab. Foreningens kasserer fremlagde regnskab for 2018 (regnskabet var uddelt sammen 
med indkaldelsen til generalforsamlingen).  Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

Fastlæggelse af kontingent – bestyrelsen foreslog kontingentet uændret til 65 kr. for enkeltmedlemmer og 
60 kr for kollektive medlemmer. Også det blev godkendt 

Valg af formand. Lennart Frandsen blev genvalgt for ny 2-årig periode. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hanne Nording og Birgitte Mølgaard-Nielsen modtog genvalg og blev begge 
valgt, også for ny 2-årig periode. Bestyrelsesmedlem Ulla Jørholt var efter eget valg udtrådt at bestyrelsen 
og bestyrelsen foreslog Palle Rasmussen, Engblommevej 24, der har været suppleant til 1-årig periode. Han 
blev valgt. 

Valg af 2 suppleanter – Iona Mogensen modtog genvalg –og blev valgt. Fra salen meldte sig heldigvis endnu 
en suppleant, - Anders Ellegaard, Højmosevej, som blev valgt som suppleant. 

Valg af revisor. Vagn Aagaard Knudsen blev genvalgt. 

Valg af revisorsuppleant – Alex Heick blev genvalgt. 

Indkomne forslag – der var ikke indkommet forslag. 

Evt. – der blev ikke rejst emner til eventuelt. 

Lennart Frandsen takkede forsamlingen for generalforsamlingen og aftenen fortsatte med 
foredragsholderen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding. 

Mens medlemmerne spiste den serverede mad, holdt Maria Reumert Gjerding et meget spændende 
foredrag om naturens betydning for os i hverdagen og i dette tilfælde, specielt Utterslev Mose. Efter 
foredraget kunne man melde sin have til GIFTFRI HAVE, og det var der mange, der gjorde. 

Grundejerforeningens IMBRIS-pris blev uddelt til Vejlauget C.J.Frandsensvej for et meget fint vejprojekt 
med tilhørende klimatiltag. Prisen er en tegning af projektet, et messingskilt og blomster, som blev 
overdraget til formanden for vejlauget. Han takkede for prisen og fortalte ganske lidt om projektet. 

 

 


