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REFERAT FRA O R D I N Æ R  G E NE R A L F O R S A M L I N G
 

fredag den 25. februar 2005.
 
Dagsorden:
 
            1.  Valg af dirigent og stemmetællere
            2.  Bestyrelsens beretning
            3.  Forelæggelse af regnskab til godkendelse
            4.  Budgetforslag
            5.  Forslag fra medlemmerne
            6.  Valg til bestyrelse
            7.  Valg af revisorer
            8.  Eventuelt
 
Der var repræsenteret 28 stemmer.
 
Ad 1:    Dirigent : Palle Søgaard, RH 11
             Stemmetællere : Annlis Nissen EH40 og Bjarne Hansen EH 58.
 
Ad 2:   Bestyrelsens beretning blev godkendt.  I

Det blev overfor bestyrelsen gjort bekendt, at der på hjemmesiden var lagt budget for 2002 og
2003 – men de 2 budgetter var ens.  Bestyrelsen vil kigge på forholdet.

 
Ad 3:    Regnskabet for 2004 blev taget til efterretning.
 
Ad 4:    Bestyrelsens budget for 2005 blev gennemgået.

 
Ad 5:    Forslaget fra Malou Cordius EH 48 blev fremlagt og bestyrelsen gennemgik bestyrelsens

budgetforslag til kontingentbetalingen, hvor forslaget var indarbejdet.
 
Der var herefter en diskussion om legepladsernes standard og om forslagets indhold.

 
Der blev ligeledes drøftet bestyrelsens prioritering af vejene frem for yderligere penge til
legepladserne.  Flere af de fremmødte tilkendegav, at de ønskede prioritering af
vejene/fortovene frem for flere penge til legepladserne.

 
Efter en kort drøftelse blev det vedtaget, at der ikke skulle stemmes om budgetforslag med
betaling på 1.150 kr.   Beslutningen blev foretaget ud fra tilkendegivelser i forsamlingen.

 
Kontingentstigningen blev ligeledes drøftet, og der kom forslag om en uændret betaling på 800
kr. årligt.

                       
Der blev foretaget afstemning om betalingen skulle være 800 kr. årligt eller 1.000 kr. årligt. 
Afstemningen blev at 23 stemte for kontingent på 1.000 kr. og 5 stemte for kontingent på 800 kr.

 
Betalingen af kontingent bliver fremover pr. 1. april, og det tilsluttede generalforsamlingen sig.

             
 
Ad 6:   Valg til bestyrelsen:
                        Jan Hasselgren, EH 66 - genvalg

            Erik Licht, EH 34 - genvalg
Nyvalg blev Tommy Christiansen, HH 43. 
 

                       
            Som suppleanter blev valgt:
                        Bjarne Hansen, EH 58
                        Hans Dahl EH 72
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                        Kim Jensen, HH 2
           
Ad 7:    Som revisorer blev valgt:
                        Matthies Nissen,  EH 40
                        Nyvalgt blev Ib Johansen, EH 35
 
            Som revisorsuppleant blev valgt:
                        Palle Søgaard,   RH 11
 
Ad 8:    Evt.

Det blev henstillet til foreningens beboer, at der ikke blev fodret fugle med store brødstykker, da
der var gener ved denne form for fodring.
 
Der blev forespurgt om belysningen i EH kunne sænkes, da lygtepælene var høje og lyset kunne
virke generende.  Hertil svarede bestyrelsen, at der tidligere havde været taget kontakt til NVE
om anden belysning, men det kostede ca. 500.000 kr. på daværende tidspunkt, så derfor er der
ikke gjort yderligere for forholdet.
 
Fyring i brændeovne kan virke generende, og derfor henstiller en grundejer til, at man ved en
mindre udbedring kan opnå mindre røgpartikler i luften.  Der vil blive omdelt folder om forholdet.
 
Det blev fra en grundejer henstillet, at vi alle holder øje med vejene og se om naboen får fjernet
ukrudt m.m.  Det er dyre reparationer på vejene, så vær derfor med til at passe på vores område
– og dermed minimere udgifterne til reparationer.
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden sluttede generalforsamlingen med at
takke for en god debat og en tak til dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen. 

 
            Med venlig hilsen
 
            Bestyrelsen
 
           
 
            På sit møde efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
 
                        Formand:                    Lars Østergaard, HH 51           
                        Næstformand:             Jan Hasselgren, EH 66   
                        Kasserer:                    Helle Munch, EH 57            
                        Grønne områder:        Jesper Vetter, EH 47 
                        Legepladser:               Erik Licht, EH 34                 
                        Veje og stier:               Tommy Christiansen, HH 43             
 
 

Vedr. sand i sandkasserne vil dette blive fornyet ca. 1 maj, hvorfor grundejere, der har brug for 
sand, gerne må afhente dette fra sandkasserne inden denne dato.


