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Gf-Eldorado 
v/Uffe Espensen         19.10.08 
 
 
 
 
 

Referat af generalforsamlingen 
den 18. oktober 2008 

afholdt hos Gunnar Ildor 
Eldorado Alle 10. 

 
 
 
 

Referat samt kommentarer fra salen. 
 
Dagsorden:  
 
1.   Valg af dirigent. 
2.   Formandens beretning for året 2007-2008. 
3.   Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
4.   Status for vejrenovering. 
5.   Formanden fremlægger arbejdsprogram og budgetforslag for det kommende år. 
6.   Kontingent – uændret. 
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer – formand og sekretær er på valg – ønsker ikke genvalg. 
8.   Valg af suppleant. 
9.   Valg af revisor. 
10. Valg af revisorsuppleant. 
11. Evt. 
   
 
ad. 1 Allan Heick blev valgt til dirigent. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var 

lovligt varslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.  
 
ad. 2  Formand Uffe Espensen havde følgende beretning:   

SAGT-mødet den 21. april 2008, - en forening som Gf-Eldorado er medlem af, - 
blev afholdt på en dato, hvor ingen i vores bestyrelse kunne deltage.  Referatet fra 
dette møde kan læses på SAGT’s hjemmeside. 

  Der er tre punkter, der bør nævnes fra bestyrelsens side: 
Tvangstømning af septiktanke skete første gang i 2007.  Affaldsstativerne udskiftes 
med plasticbeholdere, som stilles max. 5 m. inde på grunden.  Beholderne betales 
over skattebilletten. SAGT er blevet lovet, at tømning af beholderne sker med små 
renovationsbiler. 
 
Lørdag, den 9. august kl. 10.00 - i Odsherred Hallen- deltog Birthe Benzin.  Referat 
fra dette møde er lagt ind på Gf-Eldorado’s hjemmeside.  Det skal bemærkes fra 
bestyrelsens side, at vores nye kommune har observeret, at vi har stigende 
grundvandsproblemer i vores landsdel. 
Formand Uffe Espensen kunne som det sidste oplyse, at han ved et telefonopkald til 
SAGT’s formand, Doris Stilhoff Nellemann, fik oplyst, at der var indsendt 40 klager 
imod Korevle-projektet til  kommunen. Klagerne er sendt videre til Naturklage-
nævnet. 



  s.2 af 3 

 
Klagebrev vedrørende indhegning af Korevlen er sendt til kommunen den 17. 
september 2008.  Alle i bestyrelsen var enige om, at det er en dårlig ide med dette 
projekt. 
På bestyrelsesmødet den 17. oktober 2008 blev budget og arbejdsprogram vedtaget 
for 2008 og 2009.  Formand og sekretærs afgang ved den forestående generalfor-
samling blev drøftet, men en  beslutning blev  ikke taget. 
Honorar og telefonpenge til bestyrelsen blev diskuteret, men en endelig beslutning 
blev ikke vedtaget. 
 
Bestyrelsen fik accept til at forhøje vejbidraget til ’ikke medlemmer’ af foreningen 
med kr. 50,00/år. 
 
En samlet bestyrelse skulle efter generalforsamlingen gennemgå vores vejes tilstand.  
Det blev vedtaget at ophæve vores girokonto, samt placere vores opsparede kapital 
til en højere bankrente. 
Dirigent Allan Heick gav beretningen fri diskussion.  Følgende forslag fik bestyrel-
sen til opgave at undersøge: 
 
Har klagen over Korevleprojektet opsættende virkning? 
 
Eventuel advokatbistand til at føre vores klage? 
 
Udarbejde en e-mail liste således at bestyrelsen kan sende vigtige sager ud til 
medlemmerne til høring. 
 
Kontakte SAGT’s formand Doris Stilhoff Nellemann vedrørende de før omtalte 40 
klager. 
  
Formandens beretning blev godkendt. 

 
ad.    3 Kasserer Børge Nielsen forelagde det reviderede regnskab og gennemgik alle poster. 

Der var ingen restancer, hvilket han fik ros for fra salen. 
  
 Regnskabet blev godkendt. 
 
ad.    4 Formanden oplyste, at Paradislyngen syd er færdig.  Vores veje vil efter generalfor-

samlingen blive gennemgået. 
 
ad.    5 Formanden oplyste at bestyrelsen har afsat kr. 20.000,- i budgettet til reparation af 

vores veje. 
 
ad.    6 Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 
 
ad.    7 Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 
 Uffe Espensen (formand) havde valgt at afgå. Følgende blev valgt til den nye 

bestyrelse: 
Birthe Benzin (sekretær). Genvalgt for 1. år. 
Peder Skov, Paradislyngen 11. Nyvalgt. 
Gunnar Ildor (næstformand). Genvalgt. 
Børge Nielsen (kasserer). Genvalgt. 
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ad.   8 Som suppleant for 1 år genvalgtes Gert Jensen. 
 
ad.   9 Allan Heick blev genvalgt som revisor. 
 
ad. 10 Knud Højte blev genvalgt som revisorsuppleant 
 
ad. 11 Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
Ovenstående referat godkendt af: 
 
 
 
Uffe Espensen (tidligere formand)   Allan Heick (dirigent) 
 
 
 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig som følger: 
 
 
 Formand  Gunnar Ildor 
 Næstformand:  Peder Skov 
 Kasserer:  Børge Nielsen 

Sekretær:  Birthe Benzin 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


