
Referat af ordinær generalforsamling i  

Grundejerforeningen Ravnekærlund 1, afholdt den 15. juni 2022. 

 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 

Søren i nr. 40 

Konstateret at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

Formanden orienterer: 

Grundet corona har generalforsamlingen været udskudt og en regnskabsmæssig udfordring. 

Bestyrelsen har været til møde i børnehaven om ændring af adgangsvej ned til rideklubben, kommunens 

plan er at lukke vejen igennem børnehaven og åbne via Bavnehøj Alle. Stien om bag kolonihaverne 

opgraderes og der opsættes lys på den nye sti og forventet igennem skoven. 

Der arbejdes fortsat på at indkalde og orientere via e-mail til foreningens medlemmer, fremfor uddeling i 

postkasser mv. 

Energi Fyn arbejder med fibernet i området og formanden vil rundere og følge op på at tingene afleveres i 

samme stand, som da de startede op med gravearbejdet. 

I etape 3 er flere beboere orienteret om max. Bredde på indkørsler og er bedt om at få det bragt i orden, 

bestyrelsen følger op på om det samme er gældende i etape 1 & 2. 

 

Ingen bemærkninger til formandens beretning og forsamlingen tiltræder denne. 

 

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse. 

Regnskabet er godkendt. 

Dobbelt opkrævet kontingent grundet følgende: Der har været opkrævet rykkere for tidligere år. 

Note til renteindtægt – skal retteligt være renteudgift grundet negative renter. 

Note til aktiver – afsat som reserve til fremtidigt nyt slidlag på asfalt i begge etaper. 

 

4. Rettidige indkommende forslag fra medlemmer. 

Indkommet mail om Energi Fyns gravearbejde – se ovenstående. 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Vedtagelse af Budget og fastlæggelse af Bidrag og evt. indskud. 

Vi fastholder nuværende kontingent. 

 

6. Valg af Kasserer (lige år) På valg er Lasse Pedersen nr. 91 (modtager genvalg). 



Genvalgt. 

 

7. Valg af bestyrelse medlemmer. På valg er Torsten Larsen nr. 118 (modtager genvalg) 

og Casper Bo Rasmussen nr. 65 (modtager genvalg). 

Genvalgt. 

 

8. Valg af 2 bestyrelses suppleanter. 

Tim i nr. 120 

Søren i nr. 40 

 

9. Valg af Revisor samt revisor suppleant. 

Posten overgår til ekstern revision og posten som revisorsuppleant udgår fremadrettet.  

 

10. Eventuelt. 

 

 

For referat/Casper Bo Rasmussen 


