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Grundejerforeningen Klippinge syd 
 

Nu er det muligt at afholde den ordinær generalforsamling.  
 

Torsdag den 3/6 2021 kl. 19.00 på Elmevej 18. 

 
Giv venligst besked om deltagerantal på mail til gartner1959@hotmail.dk eller sms/ring til 
60 18 55 49 inden mandag den 31/5 2021.  

 
Dagsorden i flg. vedtægter. 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kasseren aflægger det reviderede regnskab 

4. Indkomne forslag 
5. Valg af formand/kasserer 
6. Valg af bestyrelsesmedlem 
7. Valg af 1. suppleant 

8. Valg af 2. revisorer 
9. Valg af 1. revisor suppleant 
10.  Fastsættelse af indskud og kontingent 

11.  Eventuelt 
 
Bemærkning til dagsordenen: 

 
Ad. 4 Indkomne forslag  
 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen 
(stilet til formanden) i hænde senest den 15/2. 
 

Indkomne forslag:  1. Spejl i krydset Elmevej 
2. Sommerfesten hver især tager noget med. 
3. Flere skraldespande i byen.  

  4. Opsæt af insektbo på det grønne 
   
 

Ad. 5 Formanden lige år   Jan Hansen  Ikke på valg  
Kasser ulige år  Winnie Traulsen  På valg 

 

Ad. 6 Bestyrelsesmedlem ulige år  Carsten Jakobsen  Modtager valg 
 
Ad. 7 Suppleant ulige år  John Pedersen På valg 

 
Ad. 8 Revisorer   Marianne Aguilar Modtager valg 
    Finn Hansen Modtager valg 

Ad. 9 Revisor suppleant  Søren Sørensen På valg 
 
 

På bestyrelsens vegne 
 
Jan Hansen 

Formand 
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Referat fra ordinær generalforsamling i Klippinge Syd grundejerforening 3/6-21 

 
Ad 1. Dirigent valgtes Ingrid Elmevej 6 – referent Birthe Elmevej 18. 
 Ingrid erklærer Gf. Lovlig indkald. Der var fremmødt  

 
Ad 2. Formanden aflagde beretningen og kommenterede at det har været en 

mærkeligt år med Corona og med lidt forsinkelse har vi nu kunne afholde 

generalforsamlingen.  
Vi afholdte en rigtig hyggelig sommerfest sidste år den 13/6-20 med 25 
deltager.  

 Der blev igen i år opfordret til at få startet op. 
 Det navn vi har og betaler for hos Hostmaster vælger vi ikke at fortsætte med 

at betale til.  

Vores vedtægter, deklarationer, referater og regnskab komme ind og ligger på 
www.Stevnslandsbyer.dk under Klippinge og så boligforeninger. 

 Den side bliver de næste år betalt af Stevns kommune. Her har alle mindre 

landsbyer på Stevns mulighed for at oprette sig. 
 I jeres E-boks har i fået oplyst at Stevns Kommune vil gå ind for mere 

Biodiversitet. De har opstartet et projekt Stevns Skaber Liv. Det betyder også 

noget for vores fællesareal ud mod banen, at det nu ikke bliver slået alt græs, 
men det er ikke noget vi har indflydelse på. Jeg opfordrer alle til at tænke 
over, hvad i hver især kan gøre i jeres egen have. 

Det er ikke så meget der kommer ind af forslag, men kom gerne med mere 
flere ny tiltag.  
Den vold der er for enden af Lindevænget vil blive renset op og plantet ny 

inden for 1 mdr. tid. Jeg er lidt ked af at der bliver lagt affald, når det er tid til at 
hente storskrald på det areal for når de kommer med greben, så ødelægger 
de det underlag, som der er der. Vær rar at sørge for at det ligger på asfalten 

og husk at der skal fejes op efter der er hentet storskrald alle steder. Vi få 
stadigt ros for vores skraldeordning i vores område. 
Vedligeholdelsen af bede og petanquebanen, samt tømningen af 

skraldespande hver uge i vores område skal Bente have en stor tak for og der 
er indkøbt en kurv og uddeles til Bente som tak fra foreningen. 
 

Beretningen blev godkendt. 
 
Ad 3. Kassereren fremlagde regnskabet, som ligeledes blev godkendt. Der blev 

diskuteret en del angående den store post til bank på gebyr. 
 
Ad 4. 1. Spejl op i krydset: pga. at der er flere der mener der bliver kørt for stærkt på 

Lindevænget. Der blev også efterlyst om der kunne laves et vejbump. 
Formanden undersøger muligheder. 

 

 2. Det blev besluttet at afholde sommerfest igen i år, men med medbragt mad 
til grill og egne drikkevare i august – september 

  

 3. Flere skraldespande i byen det forslag blev sendt til borgerforeningen på 
mødet, som holder generalforsamling torsdag den 10/6. 

  

 4. Opsæt af insekt bo for biodiversiteten det blev besluttet at undersøge hvad 
det vil koste og lave det selv. 
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Ad 5. Formand ikke på valg 

 Kassereren er på valg og ønsker ikke at genopstille. Ingrid fra Elmevej 6 blev 
valgt. Her blev det igen vendt om vi skal skifte bank og det er muligt at finde 
en som ikke tager så meget i gebyr eller vi skal have en god gammeldags 

pengeboks. Det skal den nye bestyrelse undersøge. 
 
Ad 6. Carsten Elmevej 9 modtog genvalg 

 
Ad 7. John Elmevej 14 blev genvalgt 
 

Ad 8. Marianne Elmevej 13 og Finn Elmevej 15 blev genvalgt 
 
Ad 9. Anders Lindevænget 4 blev valgt som ny revisor suppleant  

 
Ad 10. Kontingentet fastsættes til 125 kr. 
 

Ad 11. (Husk at intet kan vedtages under evt.) 
 
 

 
 
 

 
 


