Boderne Grundejerforening.
Referat fra Generalforsamling d. 31/7-22.
Som dirigent valgtes Steen Kildesgaard som konstaterede rettidig indvarsling og at der var
49 stemmeberettigede til stede.
Steen gav ordet til formanden som gennemgik de aktiviteter, bestyrelsen har arbejdet med
i det forløbne år: vedligeholdelse af veje, renovation, naturpleje, strandrensning, rose
bekæmpelse, skydning og samarbejde med militæret m.m.m.
Arne afsluttede sin beretning ved at meddele, at han efter 4 år på posten ønskede at
trække sig.
Beretningen blev godkendt med stor applaus til Arne. Beretningen vil blive lagt på vores
webside: www.boderne-grundejer.dk
Af kommentarer fra salen blev nævnt, at vejbelægningen kunne overvejes lagt med et
finere materiale, mens andre bakkede op om den nuværende løsning. Der blev også
efterlyst et eller to steder til deponering af haveaffald uden for dalen. Vi afholder stadig
arbejdsdage i efterårsferien og i påsken.
Gunnar Tindborg fremlagde derefter regnskabet som blev godkendt og Arne Ipsen
gennemgik budgettet, som også blev godkendt.
Regnskab og beretning kan også læses på vores webside.
Næste punkt var valg/genvalg til bestyrelsen. Poul Ellehøj og Gunnar Tindborg
genopstillede og blev genvalgt. Erik Drejer (nr. 70) blev valgt i den tomme plads efter Arne.
Som suppleant genopstillede Hasse Larsen og blev genvalgt. Genvalg til revisor Niels
Jørgensen og rev.suppleant Laila Buhl Madsen.
Roseprisen blev uddelt til Niels Jespersen, som fik stor tak for at hjælpe til med sin
lille ”gummiged”
Under eventuelt blev skydeaktiviteten i efteråret nævnt. Der er tegn og forventning om
øget aktivitet pga Ukraine krigen.
Gunnar Tindborg har oprettet en Facebook side med navnet ”Netværk Boderne” hvor man
kan følge med i stort og småt.
Næstformand Gitte Nielsen afsluttede med at takke Arne for hans gode ledelse og lune
måde at tackle arbejdet i bestyrelsen samt hans evne til at ”fikse” stort og småt.
Konstituering: den nyvalgte bestyrelse holdt konstitueringsmøde umiddelbart efter
generalforsamlingen og fordelte posterne således: Formand: Poul Ellehøj;næstformand:
Gitte K. Nielsen; kasserer: Gunnar Tindborg; webansvarlig: Erik Drejer; medlem med
roseansvar m.v.: Niels Jacob Nielsen og suppleant: Hasse Larsen. Sekretærfunktionen deles
i en overgang mellem Gitte og Poul.

