
                Greve, den 2.06.2017 

Referat af generalforsamling onsdag d. 17. maj 2017 i grundejerforeningen Mo-
sede Høj Mosede Klint  

Formanden, Mona Thomsen, bød velkommen til generalforsamlingen, der foruden bestyrelsen 
var repræsenteret med 4 husstande. 

1. Valg af dirigent 
Peter Westergaard blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Formanden aflægger beretning 

Vedlægges som bilag til referatet.  
 
3. Kassereren aflægger regnskab 

Regnskabet er blevet uddelt til medlemmerne forud for generalforsamlingen. Den midlertidige 
kasserer, Randi Hein, forelagde regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Strandgrunden 

Ingrid Hansen berettede: 
Vi var i bestyrelsen godt klar over, at det vil være en svær opgave (selv med hjælp fra kommu-
nen, landinspektør fra Køge og en lokal ejendomsmægler) men, at naboen til strandgrunden 
pludselig klart tilkendegav et standpunkt om ikke at give tilladelse til at bruge hans sti for at 
køre ind på grunden, havde vi ikke ventet. Han er tilsyneladende blevet overtalt af de andre 
naboer til, at der ikke skal ligge et hus på vor grund. Også selvom han er blevet tilbudt et højt 
beløb for tilladelsen, hvis fredningen bliver ophævet og grunden solgt. 
Dette ligger ca. 1 år tilbage, og vi er i bestyrelsen blevet enige om, ikke at bruge flere penge på 
at vedligeholde grunden. 
 
Det gav anledning til megen snak, men der blev enighed om, ”at lade grunden hvile ”. 
 
5. Indkomne forslag 

Formand Mona Thomsen havde foreslået, at medlemmer af bestyrelsen (bortset fra kasserer og 
formand) skal være kontingentfri. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de husstande, der ikke 
er en del af bestyrelsen.  

Der var ikke indkommet andre forslag. 
 
6. Valg 

Randi Hein tilkendegav, at hun var indstillet på at påtage sig kassererposten for det kommende 
år. Randi Hein blev valgt som kasserer. 
Næstformand Peter Westergaard, bestyrelsesmedlem Ingrid Hansen og revisorsuppleant Jonna 
Nyegaard blev genvalgt. 
 
7. Fastsættelse af kontingent 
Der var enighed om, at vi fastholder beløbet på 1.000 kr. for det kommende år. Vi har en del 
udgifter foran os; reparation og udskiftning af brønde og asfaltering af veje, så det kan måske 
blive nødvendigt at hæve kontingentet næste år. 
 
8. Eventuelt 



Indbrud flere steder blev drøftet. Folderen om Nabohjælp blev uddelt sidste år, og vi kan kun 
opfordre medlemmerne til at få etableret en sådan. 

 
Anette Skarsholm spurgte, om vi kan slå os sammen for at få et billigere abonnement på TV 
mv.? Forslaget blev drøftet, men der var enighed om, at selv om der måske kan spares nogle 
penge, er det for stor en administrativ opgave til, at bestyrelsen vil påtage sig denne.  
 
På bestyrelsens vegne 

Ingrid Hansen 

 

Kontakter: 

Rolle Navn Adresse Telefon 

Formand Mona Thomsen Mosede Klintvej 21 (mogothomsen21@gmail.com) 20339754 

Kasserer Randi Hein Mosede Højvej 34 (randi.hein@gmail.com) 22199134 

Revisor og 

næstfor-

mand 

Peter Westergaard Mosede Klintvej 25 (rpwest@mail.tele.dk) 40303720 

Bestyrel-

sesmedlem 

og sekretær 

Ingrid Hansen Mosede Engvej 4 

( ingridrosemarie@yahoo.dk 

43908050 

30820447 

Bestyrel-

sesmedlem 

John Gummer Mosede Engvej 38 

(mega2670@gmail.com)  

53281814 
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