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Referat fra Generalforsamling for aret 2021 i K0ng Borgerforening.
Pkt. 1: Valg af ordstyrer.
Bestyrelsen foreslog Johannes Jensen, som modtog valg.
Ordstyrer konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
• Bygaden 20, bygningen er ved at vaere faerdigrenoveret, der mangier lidt oprydning i
kaelderen, derefter skal der males.
Der har vaeret problemer med gasfyret som er fra 2004, det er besluttet at opsaette et nyt i
uge 26, pris ca. 29.000 kr., nar dette er installeret, ser vi frem til flere ar, uden udgifter.
Gelaendertil lejligheden ovenpa skal udskifter og der mangier pudslag pa trappen.
• Ved lagerbygningen er der etableret grass og lavet st0rre parkeringsplads.
Ved flagstasngeme har kommunen sat kantsten ud mod Bygaden.
• Vordingborg kommune har patalt den laasserampe vi har etableret ved den nye port til
lageret. Leif Kronblad har lovet at give dispensation.
• Hullerne i fortovet har kommunen udbedret (det er ejere og lejere, der skal ud med
hakkejernet fremover).
Fremtidsplaner:
• Oprydning i Spindevaenget.
• Sma vedligeholdelsesopgaver pa Bygaden 20.
• Vi vil unders0ge mulighederne for 0get bosaetning i omradet.
• Vi unders0ger ligeledes mulighed for etablering af stisystem bag om K0ng.
• Der arbejdes pa nyt kulturhus i Lundby, i den forbindelse skal vi arbejde for at sikre K0ngs
egnshus samt de sportsaktiviteter der p.t. ud0ves i K0ng.
• Bestyrelsen pataenker afholdelse af sommerfest.
Pkt.3: Forelaeggelse af arsregnskab.
Regnskabet blev gennemgaet af kassereren Allan., som informerede om at der er brugt mange
penge bl.a. pa Bygaden 20.
Der er styr pa 0konomien og regnskabet kan ses pa hjemmesiden K0ngWEB.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Pkt. 4: Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
Pkt. 5: Valg til bestyrelsen.
F0lgende blev genvalgt:
• Kurt Pedersen
• B0je Nielsen

Pkt. 6: Valg af suppleanter:
• Gitte Larsen blev genvalgt
• Meiken S0ndergaard nyvalg
Pkt. 7: Valg af Kritisk revisor og ekstern revisor.
• Ekstern revisor Beierholm
• Kritisk revisor Bjarne Larsen
Pkt. 8: Eventuelt.
Allan orienterede om Lundby Lokalforum seminar pa Avn0 den 30. april omhandlende
omradefornyelse og opfordrede de der har tid og lyst til at m0de op.
Bestyrelsen havde inviteret Daniel Irvold, vores lokale byradsmedlem til at fortaelle lidt om
kommunens fremtidsplaner i vores omrade.

Generalforsamlingen sluttede kl. ca 20:30.
Flot fremm0de 32 personer, det samme som sidste ar.
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