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1. Valg af dirigent
Ervin Cortsen blev uden modkandidat valgt som dirigent.

Ervin Cortsen konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen og 37 stemmeberettiget
sommerhusejere var mødt.

Til dagsordenen bemærkede Ervin Cortsen, at det fejlagtigt ikke fremgår, at også bestyrelsesmedlem Lisbeth
Vilborg er på valg.

Generalforsamlingen godkendte herefter dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Supplerende orienterede formanden for situationen og processen omkring Park Alle og henviste til de øvrige
løbende informationer herom i nyhedsbrevene.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse.

Kasseren gennemgik regnskab 2014 og regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer.

Der er udarbejdet et nyt Velkomst brev til nye medlemmer i forbindelse med ejerskifte og vores Ordensregler er
ajourførte i henhold til gældende lovning og Gribskov Kommunesfine vejledning til anvendelse/forståelse af den
gældende tinglyste deklaration for vores område. De ajourførte ordensregler bedes godkendt af
Generalforsamling.

Ordensreglerne blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
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S. Forelæggelse af budget til godkendelse.

Kasseren gennemgik budget 2015/2016, herunder planer omkring dræn og vejbelægning og der henvises i
øvrigt til den skriftlige beretning.

Budget 2015/2016 og uændret kontingent på kr 1.800,-/kalenderår blev enstemmigt vedtaget af
generalforsamlingen

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

KassererBent Guldborg, bestyrelsesmedlem Birgit Kuningasog sekretær/bestyrelsesmedlem Lisbeth Vilborg blev alle
genvalgt for 2 år uden modkandidater.

7. Valg af 2 suppleanter for 1år.

Jytte RønnowJessenog Inder Sapru blev beggegenvalgt for 1år uden modkandidater.

8. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter for 1 år.

Flemming Precht og Grethe Møller blev beggegenvalgt som revisorer. Anders Gershøj og Ervin Cortsen blev begge
genvalgt som revisorsuppleanter.

9. Eventuelt

Tilkendegivelse fra generalforsamlingen om stor tilfredshed med nyhedsbrevene

En grundejer udtrykte utilfredshed med, at affaldsposen ikke blev foldet ud ved renovation og dermed
tydelig signalerer, at der ikke er nogle i huset.

En grundejer spurgte om vi via "Tryg-politi" kan få besked når der har været indbrud? Formanden kunne
oplyse, at det gør Nordsjællands politi ikke, da der er risiko for, at det skaber utryghed.

En grundejer spurgte om hvem der er ansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med etablering af ny
målerbrønd. Formanden informerede om, at den enkelte grundejer kan kontakte firmaet FVA VVS ved
Henrik Vindahl.

Bestyrelsenvil undersøge om vores korrespondance på hjemmesiden kan fjernes fra Googlessøgemaskine.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 11.20.

12.00 Lonnie Burchardt fra Gribskov kommune gaven glimrende præsentation af Nationalpark "Kongernes
Nordsjælland" og svarede på spørgsmål på Gribskov kommunes vegne. Oplægget kan læses på vores
hjemmeside under "Information"
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