
Referat af generalforsamling i By og Land Halsnæs
Torsdag den 7. oktober zozLkl.lg:30 i Medborgerhuset, Hundested

DAGSORDEN for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3' Godkendelse af dagsorden - herunder behandling af 2 årsordinære generatforsamlinger under et som
følge af corona-pandemien.

4. Bestyrelsens beretning vformand Ole poulsen.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab og status tor 2}tg og 2020 vfkasserer Leif N. Jeppesen.
6. Fremlæggelse af budget for 202L og2O22, herunder fastsættelse af kontingent v/Leif N. Jeppesen.
7. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde senest g dage før
generalforsam lingen).

8. Valg af:
B e styre lse smed I e m me r :
Alle medlemmer er på valg, da generalforsamlingen far zo2o blev aflyst.o Bengt Sørensen (villig til genvalg)

r llse Jeppesen (villig til genvalg)
o Leif jeppesen (villig tilgenvalg)
o Ole poulsen (villig til genvalg)
o Hans Christian Holten (ønsker ikke genvalg)
. Jørgen Lassen (villig tit genvalg)
o Ole Mørkegård (villig tilgenvalg)

Suppleanter:
o Katrine Westby (villig til genvalg)
o Kirsten Sommer

9. Valg af revisor: Jørn Møller (villig til genvalg)
Valg af revisorsuppleant: Kirsten Møller (villig til genvalg)

10. Eventuelt.

Ad L: Henning Hansen blev foreslået og valgt som dirigent, og takkede for valget. Han konstaterede, at
indkaldelsen var udsendt til medlemmerne (via mail, l ved brev og 3 personligt udbragt af kassereren) den 16
september, dvs. senest 3 uger før generalforsamlingen, og dermed var lovligt indvarslet, if. vedtægternes §5.

Ad 2: Leif Jeppesen blev valgt som referent.

Ad 3: lngen havde bemærkninger til, at generatforsamlingen blev anset som 2 års ordinære
generalforsamlinger, og dagsordenen blev dermed godkendt.

Ad 4: Formanden aflagde beretning med førgende hovedpunkter:

o Nordmolen
o Magasin-grundene



. Boligbyggerived lNord
o Melby-kilen
o DeNova (v. Jørgen Lassen)

o Grønt Råd (v. Jørgen Lassen)

o Asserbohusgrunden (v. Jørgen Lassen)
o Bygningspræmiering
. Ny kommuneplan
o Afslutning

En skriftlig beretning vedlægges.

Ad 5: Regnskab og status for 2O2O var udsendt sammen med indkaldelsen. Regnskabet blev godkendt.
Foreningen har ca. 50 betalende medlemmer.

Ad 6: Forslag til budgettet for 2O2L var udsendt sammen med indkaldelsen. Kassereren foreslog af praktiske
grunde, at der for 2021 blev fastsat enhedskontingent på 250 kr. for personer og 500 kr. for firmaer. Det
skyldes, at ca. halvdelen af medlemmerne allerede havde indsendt a-conto kontingent på dette beløb efter den
opfordring dertil, som bestyrelsen tidligere havde udsendt. Budgettet blev vedtaget med denne ændring. Der
btev ikke fremlagt budget for 2022, idet dette fprst vedtages ved den ordinære generalforsamling iZOZ2.

Ad 7: Der var ikke indkommet forslag.

Ad 8: Det blev vedtaget, at bestyrelsen i forbindelse med konstitueringen skulle aftale, hvilke medlemmer der
er valgt for henholdsvis L og 2 år, jf . vedtægternes § 5.

Søren Torrense Hansen blev foreslået og valgt i stedet for Hans Christian Holten. Alle øvrige blev genvalgt.

Katrine Westby blev valgt som suppleant.

Ad 9: Jørn Møller blev genvalgt som revisor. Poul Eriksen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad L0: Dirigenten takkede for god ro og orden, bestyrelsen takkede dirigenten og en særlig tak til den afgåede
formand, JØrgen Lassen.

Hundested den 14. oktober 2021

Dirigent: Henn Referent: Leif Jeppesen


