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Referat af: Godkendelsesgeneralforsamling i Grøndal Grundejerforening af 1981 for 

året 2019 af den generalforsamling, der skulle have været holdt skærtorsdag i 2020. 

Skærtorsdag, den 1. april 2021 kl. 9:30. 

Fremmødt var fra bestyrelsen:  

• Karen Sinning 

• Erik Skouboe og  

• Verner Rodenberg. 

Steen Jacobsen, kunne ikke deltage pga. sygdom i familien. 

Fremmødt var følgende medlemmer:  

• Lone Grand, Nytoften 8 

• Tom L. Nielsen, Nålevej 32 

• Ivan Thyregod, Søren Sørensens Dal 3 

• Steen Amnitzbøl, Vesten Bavnen 41 

• Kirsten Høgh, Nålevej 26 

• Marianne Hundebøl, Nålevej 32 

• Carsten Lyhne, Nytoften 12 og  

• Birgit Rodenberg, Vesten Bavnen 67.  

Dvs. i alt 11 hvoraf 9 er stemmeberettigede. 

Karen Sinning indledte mødet med at sige, at denne generalforsamling var en 

godkendelsesgeneralforsamling, idet både beretning og regnskab havde ligget på 

foreningens hjemmeside siden juni 2020. Bestyrelsen foreslog Tom L. Nielsen som 

dirigent, og han blev valgt. 

Tom L. Nielsen takkede for valget og startede med at konstatere at godkendelses-

generalforsamlingen var lovlig indkaldt med 14. dages varsel, idet alle via mail havde 

fået besked den 14. marts 2021. På grund af Corana-krisen blev den ikke afholdt 

Skærtorsdag i 2020.  En forespørgsel om der var indvendinger, gav ingen 

tilkendegivelser, så dirigenten konstaterede, at der intet var til hinder for at afholde 

godkendelsesgeneralforsamlingen. 

Beretningen har været på hjemmesiden siden juni 2020. Så dirigenten ville nu havde 

den endeligt vedtaget. 

Karen Sinning: Da beretning og regnskab kom ud, var der 3 små bemærkninger, som 

blev besvaret.  
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Dirigent: Da der ingen yderligere spørgsmål er nu, er beretningen hermed godkendt. 

Karen Sinning: Først håbede vi at vi kunne holde denne generalforsamling i pinsen 

2020, da det ikke kunne lade sig gøre pga. Corana-restriktionerne, håbede vi på, at 

det kunne lade sig gøre i efteråret, men det syntes vi i bestyrelsen heller ikke var 

muligt. 

Dirigent: Næste punkt er godkendelse af regnskabet for 2019. 

Lone Grand: Jeg kan se at kontingentet til paraplyorganisationen er steget en del. 

Verner Rodenberg: Korrekt. Kontingentet dækker både kontingent til 

paraplyorganisationen og forsikring af bestyrelsen, og vi har måttet acceptere 

stigningen. 

Lone Grand. Dækker forsikringen også opsynsmændene, der går rundt og tjekker 

husene? Verner Rodenberg: Nej, vi har tidligere undersøgt det, og de betegnes som 

selvstændige der får et honorar for arbejdet. De er ikke lønmodtagere, så de skal selv 

sørge for at være forsikret via eget forsikringsselskab. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

Herefter blev godkendelsesgeneralforsamlingen afsluttet af dirigenten. 

Referent: Birgit Rodenberg 


