
Noter fra generalforsamlingen 21. juli 2018 på Rytterparken 10 
 
Niels Bredkær, Rytterparken 11 blev valgt som dirigent. 
 
Formanden fremlagde beretningen. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Formanden fremlagde regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Bestyrelsen forslag om at kontingentet fastholdes som allerede opkrævet – vedtaget. 
 
Det fremlagte forslag til budget for 2018-2019 og et fremtidigt større kontingent til opkrævning i 2019 blev 
støttet, med den kommentar at bestyrelsen bør overveje om kontingentet skal øges til 600 kr. per år for at 
sikre midler til en ordentlig vedligeholdelse af veje og badebro mm. 
Vedrørende Ryttersmindevej blev bestyrelsen bedt om at gå i dialog med de øvrige lodsejere om 
vedligehold og brug af vejen. 
Oprensning af bækken syd for Strandvejen er stadig prioriteret på opgavelisten 
 
Bestyrelsens forslag om at sætte ændring af grundejerforenings navn på næste års generalforsamling:  

• Navnet ønskes ændret til ”Rytterparkens Grundejerforening” 
Begrundelsen for forslaget er, at det nuværende navn stammer fra en tid hvor en del af husene lå på lejet 
grund, hvilket ikke længere er tilfældet. Det nye navn vil også svare til vores hjemmeside. 
Forslaget blev støttet. 
 
Bestyrelsens forslag om at sætte ændring af reglerne for indkaldelse til generalforsamling på næste års 
generalforsamling: 

• Kravene til indkaldelse til generalforsamling ønskes ændret – forslag til ny tekst i §11: 
Generalforsamlingen afholdes på foreningens hjemsted og indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 
dages varsel ved omdeling i postkasserne i grundejerforeningen samt offentliggørelse på 
hjemmesiden og ved elektronisk advisering. 

Begrundelsen for forslaget er, at det er dyrt at skulle sende en stor del af indkaldelserne ud med brevpost, 
og at vi i dag, hvor antageligt alle er på nettet, bør kunne klare os med elektronisk advisering sammen med 
et tryk i postkasserne i grundejerforeningen. For også at give tid til at finde sedlen i postkassen, øges fristen 
for indkaldelsen fra 2 til 3 uger. 
Forslaget blev støttet. 
 
Der var ikke indkommet andre forslag. 
 
Valg af kasserer:  
Pia Johansen, Rytterparken 37 blev valgt. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Søren Andersen, Rytterparken 31 blev genvalgt. 
 
Valg af suppleant til bestyrelsen 
Karsten Krogh, Rytterparken 8 blev genvalgt. 
 



Valg af revisor: 
Bjarne Winther, Strandvejen 108 blev valgt. 
John Haugaard, Rytterparken 16 blev genvalgt. 
 
Valg af ny revisorsuppleant: 
Niels Bredkær, Rytterparken 11 blev valgt. 
 
 
Under eventuelt blev diskuteret, om vi kunne gøre noget for at få ryddet op på strandengen. Der ligger 
flere både som ikke har været i vandet i flere år, ligesom der står flere bådtrailere som er blevet 
overbegroet af vegetationen. Bestyrelsen overvejer en løsning. 
 
 
Vi siger stor tak til Laila for indsatsen som kasserer i de forgangne år. 


