
Referat fra generalforsamling d. 20.03.2017 i Grundejerforeningen Østermarken 

 

1. Valg af dirigent / godkendelse af dagsorden mv. 

Ole Dam blev valgt til dirigent. Ole kunne konkludere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og 

ifølge vedtægterne. Ole gjorde opmærksom på at der manglede regnskab og budget i forbindelse med 

indkaldelsen. 

 

2. Formandens beretning 

Formandens beretning blev fremlagt af Gitte Gylling Olesen. 

 

3. Godkendelse af regnskab 

Kasserer Martin Hansen fremlagde regnskabet for 2016. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af budget for 2017 samt fastsættelse af kontingent 

Martin Hansen fremlagde budgettet for 2017. 

Der blev spurgt ind til om vi stadig havde udlæg i den parcel som ikke har betalt kontingent. 

Svar: Da de betalte det de skyldte, har vi ikke længere udlæg i ejendommen. Vi skal have lavet et nyt udlæg 

i forbindelse med de nye kontingenter der ikke er blevet betalt. 

Budgettet blev godkendt – kontingentet er fastsat til 2.100 kr. 

 

5. Valg af kasserer 

Martin Hansen genopstillede ikke. 

Kim Rasmussen stillede op og blev valgt. 

 

6. Valg af 3+1 bestyrelsesmedlemmer og  2 suppleanter 

Gitte Gylling Olesen og Anders Larsen genopstillede og blev valgt uden modkandidater. 

Elin Mikkelsen ØL 64, stillede op og blev valgt. 

Per Larsen BV 17, stillede op for 1 år og blev valgt. 

Det var ikke muligt at finde nogen suppleanter. 



 

Bestyrelsen består herefter af: 

Peter Thomsen (formand), ØL 21 – på valg i 2018 

Steffen Dahlin, ØL 51 – på valg i 2018 

Kim Rasmussen (kasserer), ØL 90 – på valg i 2019 

Anders Larsen, BV 11 – på valg 2019 

Elin Mikkelsen, ØL 64 – på valg i 2019 

Gitte Gylling Olesen, BV 40 – på valg i 2019 

Per Larsen, BV 17 – på valg 2018 

 

7. Valg af interne revisorer, alternativt reg. revisor 

Ole Norman Dam genopstillede og blev valgt. 

Martin Hansen stillede op og blev valgt. 

 

8. Eventuelt 

Gitte Gylling Olesen fremlagde udviklingsplan for området. 

 

Det blev snakket løst om at lave om festudvalg og Sankt Hans bål. 

 

Maria Cassøe, ØM 92 meldte sig til at lave praktiske opgaver i forbindelse med bestyrelsen arbejde. 

 

Der blev snakket om, at ikke alle modtager kommunikationen fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil få gjort noget 

ved det. 

  

 


