Referat fra ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Business Park Ringsted
Der blev afholdt ordinær generalforsamling hos Ringsted Kommune, Rønnedevej 9 d. 9.
juni 2021 kl. 09.00.
Dagsorden var jf. vedtægterne følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af årsregnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
5. Vedtagelse af budget for fastsættelse af bidrag
a. Bestyrelsen stiller forslag om opsættelse af skiltning til i alt kr. 10.000.
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt eventuelle suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Ad. 1. Anja Pettersson fra Real Administration blev valgt som dirigent og referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, men at
generalforsamling blev afholdt for sent grundet Covid-19. Dirigenten konstaterede
endvidere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Ad 2. Bestyrelsen havde intet at berette under punktet. Der var endnu ikke afholdt nogle
bestyrelsesmøder.
Ad. 3. Der var ikke et regnskab til godkendelse, da grundejerforeningens regnskab først er
startet op pr. 1. januar 2021.
Ad. 4. Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Ad. 5. Dirigenten gennemgik budgettet for 2021 med uændrede bidrag. Bestyrelsen
stillede forslag om at benytte kr. 10.000 til skiltning. Formanden Ivar Sande forklarede, at
det er tanken at opsætte et skilt på højre side ved indgangen til området, hvorpå de
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enkelte firmaer kan præsenteres. Det blev oplyst at rækkefølgen for virksomhederne bliver
fastlagt ud fra tidpunktet for salg af grundene.
Budgettet for 2021 inkl. bestyrelsens forslag om skiltning på kr. 10.000 blev godkendt.
Ad. 6. Formand Ivar Sande var ikke på valg i år.
Ad. 7. Bestyrelsesmedlem Lene Stengade og Niels Kromann-Rasmussen var ikke på valg
i år. Der blev ikke valgt nye bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.
Bestyrelsen består herefter af:
Formand Ivar Sande (2022)
Bestyrelsesmedlem Lene Stengade (2022)
Bestyrelsesmedlem Niels Kromann-Rasmussen (2022)
Ad. 8. Sønderup Revisorer blev genvalgt.
Ad. 9. Formanden oplyste, at der er gang i salget af grundene, og at Ringsted Kommune
har kontakt til mange interesserede. Han oplyste endvidere, at der er gang i mange
projekter i Ringsted, som gør byen endnu mere attraktiv.
Der blev gjort opmærksom på, at adgangsforholdene til Jordmodervej/ Knudslund Allé er
meget snæver. Det blev derfor foreslået, at der laves en opmærkning i stedet for
helleanlæg. Ringsted Kommune vil kigge på dette.
Da der ikke var yderligere punkter under eventuelt blev generalforsamlingen afsluttet.

Nærværende referat er underskrevet digitalt via Penneo af både dirigent og formand.
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