
Grundejerforeningen ELDORADO 
 
Referat fra foreningens ordinære generalforsamling lørdag den 20. Oktober 2018. 
På Pottegården 
 
Dagsorden i henhold til vedtægternes §  7. 
 

1. Valg af dirigent. 
Uffe Espensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 
beslutningsdygtig efter vedtægterne. 
 

2. Formandens beretning for året 2017-2018. 
Formanden beretning er vedhæftet referatet.  
Der blev stillet spørgsmål til om bestyrelsen var opmærksom på at den ændrede 
kloakeringsplan, hvor der ikke blev opført et nyt anlæg, men at de eksisterende skulle 
udvides. Dette kunne føre til større vandtilførsel til Trundholm Mose og åerne til 
Lagunen. Det blev også drøftet, at det var et problem, at der blev redet ulovligt på dige 
og strand og i den forbindelse ytret bekymring for nedslidning af diget. Det er dog 
kommunens ansvar at vedligeholde diget, men der var næppe økonomi i kommunen til 
dette. Opsætning af hjertestarter blev også drøftet, men Grundejerforeningen kunne 
dog ikke påtage sig ansvaret for opsætning , tilsyn og vedligeholdelse af en sådan. 
Efter disse bemærkninger blev beretningen godkendt.  
 

3. Kasseren forelagde det reviderede regnskab til godkendelse. 
Det reviderede regnskab blev godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Formanden forelagde arbejdsprogram samt budgetforslag for det kommende år. 
Bestyrelsen ville i 2018 som vanligt prioritere vedligeholdelse af veje, indklip og 
løbende opgaver som godkendelse af byggeri og lignende.  På opfordring fra 
Generalforsamlingen vil bestyrelsen kontakte Kommunen vedr. dige og spangen over 
engen. Hjemmesiden skal fortsat udvikles med en nyhedsportal. Arbejdsprogrammet 
og budget blev godkendt.  
 

5. Fastsættelse af kontingent og indskud. 
Bestyrelsen foreslog at kontingent  på 250 kr. per år og indskud på 100 kr. skal være 
uændret, hvilket blev godkendt. 
 

6. Indkomne forslag. 
Formanden gjorde opmærksom på at grundejerforeningen fylder 50-år den2.6.2020 og 
foreslog, at dette blev fejret, det bliver dog ikke på selve dagen, men lidt længere hen 
på sommeren. Generalforsamlingen støttede dette og bestyrelsen vil sørge for 
planlægning. 
 

7. Valg af bestyrelses medlemmer. 
Formand Gunnar Ildor og næstformand Peder Skov var på valg og villige til genvalg, 
Hvilket de blev. 
 



8. Valg af suppleant. 
Gert Jensen blev genvalgt. 
 

9. Valg af revisor. 
Allan Heick blev genvalgt. 
 

10. Valg af revisor suppleant. 
Knud Højte blev genvalgt. 
 

11. Eventuelt. 
Formanden gjorde opmærksom på ”Haveje”, hvor der var mulighed for at købe is, 
burger mv. og som havde bragt liv og aktiviteter til P-pladsen på Gudmindrup Strand i 
sommer halvåret. 
 
Formanden takkede dirigenten Uffe Espensen for at holde god ro og orden og tak til de 
fremmødte 
 
Referent: Peder Skov 
 
Bestyrelse: 
 
Formand Gunnar Ildor, Eldorado Allé 10 
Næstformand Peder Skov, Paradislyngen 11 
Kasserer Børge Nielsen, Paradisengen 20 
Sekretær Arne Busk, Paradislyngen 18 
Suppleant Gert Jensen, Egeskovvej 16. 

 
 

 
Formand Gunnar Ildor  Dirigent Uffe Esbersen 

 


