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GRUNDEJERFORENINGEN 
TAARNBORG 

Stiftet den 10. juni 1969 - Dit lokale talerør og Lokalråd 

 
Ved formanden Poul Otto Seidel, Rødhøjvej 30, Svenstrup, 4220 KORSØR 

Telefon 58 38 08 40 – Mobil 30 54 90 59 – E-mail: poseidel@dbmail.dk 
 
Svenstrup den 16. marts 2010   

 

Til medlemmerne 

 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling 

Søndag den 21. marts 2010 kl. 13.00 i Tårnborg Forsamlingshus 

 

Dagsordenen er ifølge vedtægternes § 9 således: 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling. 

 

1) Valg af dirigent. 

2) Formanden aflægger beretning. 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4) Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent. 

 

Bestyrelsen stiller forslag om at forhøje kontingentet fra 175 kr. 

 årligt til 200 kr. – Begrundelse: der kan konstateres prisstigninger på 

 alle de udgifter foreningen afholder, eksempelvis: 

 internetforbindelse, web-server, porto, annoncer, mødelokale, 

 kontorholdsudgifter med videre. 

 

Bestyrelsen stiller forslag om, at videreføre de eksisterende faste § 2 

 stk. 2 arbejdsgrupper: Trafiksikkerhedsgruppen, Natur-og 

 miløgruppen (Agenda-21), Lokalrådsgruppen og 

 Vedtægtsgruppen. 

Poul Otto Seidel og Annitta Hartmann repræsenterer foreningen i 

 Natur- og miljøarbejdet. Annitta Hartmann som suppleant for Poul 

 Otto Seidel, ved repræsentation i Agenda-21 udvalg. 

Øvrige Gruppeformænd udpeges af bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen stiller igen forslag om, at der indledes retslig inkasso 

 mod de medlemmer i Holmegårdsudstykningen, der ikke har betalt 

 kontingent.  Bestyrelsen bemyndiges til i fornødent omfang at 

 anvende advokatbistand, hvis sagerne udvikler sig til egentlige 

 retssager. Sagerne kan pålægges inkassoomkostninger og 

 morarenter og rykkergebyrer á 50 kr. pr. rykker. 

 

 5) Forslag fra medlemmerne. 

6) Valg af formand. (for 1 år) 

På valg er formanden Poul Otto Seidel, der modtager genvalg. 

7) Valg af bestyrelse. (for 2 år) 

På valg er bestyrelsesmedlem Jørgen Knudsen, der ikke ønsker at 

modtage genvalg. 

På valg er bestyrelsesmedlem Inge-Lis Seidel, der ikke ønsker at 

modtage genvalg. 

8) Valg af 2 suppleanter. (for 1 år) 

På valg er 1.ste suppleant Annitta Hartmann, der modtager genvalg. 

På valg er 2.den suppleant Willy Søren Beck, der ikke modtager 

genvalg. 

9) Valg af 2 revisorer og valg af 1 revisorsuppleant. (for 1 år) 

På valg er revisor Karin Hansen, der modtager genvalg. 

På valg er revisor Arne Schmidt Nielsen, der modtager genvalg. 
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På valg er revisorsuppleant Ulla Andersen, der ikke modtager 

genvalg. 

 

10) Eventuelt. 

 

Der vil under generalforsamlingen blive serveret kaffe, the, øl og vand.  

Efter generalforsamlingen er der mulighed for et par snitter. 

 

Vi henleder opmærksomheden på, at medlemmer der er i restance ikke kan udøve stemmeret. 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes/afleveres i skriftlig form til 

et bestyrelsesmedlem senest 8 dage inden generalforsamlingen. 

 

På bagsiden af denne indkaldelse kan man læse bestyrelsens beretning i overskriftsform. 

 

Vel mødt 

 

På bestyrelsens vegne Poul Otto Seidel (formand) 

 

Bestyrelsens beretning i overskriftform: 
 

Ildsjæle. 

14 møder og 2 gange juleafslutning. 

Udskiftning i bestyrelsen og konstituering. 

Pressemeddelelse om den nye bestyrelse. 

Opdatering af medlemskartoteket. 

Udsendelse af girokort og nyhedsbrev. 

Konference den 18. april 2009 i Havrebjerg. 

Hjemmesiden går i luften i maj 2009. 2400 besøgende. Der mangler meget teknisk tilretning. 

Møde om Korsør Fyldplads maj 2009. Genopretning. Naturpark. Vi fastholder stiforløbene som 

fastsat i lokalplan 45. Udvidelse af Korsør Kartbane. 

Henvendelse om stien Bøgevej/Egevej. 

Generalforsamling i bevaringsforeningen. Udflugt med samme. 

Markedsdag den 8. august 2009. 

Områdefastlæggelse. Vi har fundet vore grænser. 

Kommuneplanen. Konference 15. august 2009. Høringssvar. Rent kommunalt kaos. 

Affaldsplanen. Høringssvar. Skindemokrati. 

Vælgermøde 27. oktober 2009. De unge svigter os. 

Naturformidlingscenter lille Tårnborggård. Der er håb. 

Udvidelse af Børnehuset. Lokalplan 1069. Man vil ikke høre på nogen. Vi spilder flere hundrede 

timers arbejde og vi og gode rådgiveres indsats er til ingen nytte. Vi får forkerte oplysninger. 

Udslagsdækning golfbanen. En lille sag, der bliver stor. 

Lodtrækning blandt rettidige indbetalere. 

Folder om vor forening. 

Afklaring om medlemsstatus for beboerne i Holmegårdsudstykningen. Vi mangler dog det 

sidste. 

Lokalrådsproblematik. Vi er med, men kan ikke få tilskud. 

Registrering af foreningen i CVR. 

Tilbagesøgningskrav vedrørende uretmæssigt opkrævet renovationsafgift. 

Stien rundt om Noret er ikke død. Stien over golfbanen. 

Vejrenovering Halsebyvej. Endnu ikke færdig. 

Østvendte ramper. De er lagt i mølposen. 

Trafiksikkerhed. 

Støjdæmpende asfalt. 

Agenda 21. 

Samarbejde med Halsskov og Vemmelev lokalråd. 

 


