
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING file:///C:/Documents%20and%20Settings/HD/Dokumenter/Grundejerf...

1 af 2 17-02-2008 18:22

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

fredag den 22. februar 2002.

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 14 stemmer.

Ad 1: Dirigent: Palle Søgaard, RH 11

Stemmetællere: Kurt Rasmussen EH 23 og Annlis Nissen EH 40.

Ad 2: Bestyrelsens beretning blev godkendt. Grundejerforeningen har igen i år haft et godt samarbejde

med vores entreprenør “ Bognæs Hjemmeservice”, så vi har forlænget vores kon trakt med ham i endnu 3

år.

I årets løb er der påbegyndt en reparation af de nord og sydgående stier. Der er foretaget reparation af 2

stier. Endvidere er der fortsat sket reparation af fortovsfliserne.

Med hensyn til legepladserne har bestyrelsen koncentreret sig om at renovere legepladsen i EH. Den

gamle sandkasse er udskiftet, og der er saneret godt i buskene omkring legepladsen.

Bestyrelsen har i året været i dialog med kommunen om beskæring langs Slåenstien samt ejerforholdet til

området ved indkørsel til EH. Holbæk kommune ikke forpligtiget til at sikre at reglerne i lov om hegn

overholdes, hvorfor det alene er en sag mellem de implicerede parter, og såfremt der ikke kan nås enighed

herom henvises til hegnssynet.

Hvad angår området ved indkørsel til EH er de første 20m offentlig vej og som følge heraf har kommunen

også vedligeholdelsespligten på dette stykke.

Kommunen har nu fået etableret cykelstativ ved busstoppestedet i RH.

På sidste generalforsamling bebudet bestyrelsen en øget indsats med vedligeholdelse af for tove m.v.

Bestyrelsen mener at kunne se en positiv effekt af den øgede indsats, som i langt de fleste tilfælde blev

positivt modtaget.

Bestyrelsen vil gerne henvise til at grundejerne benytter vores hjemmeside. Der ligger på vedtægter,

deklaration m.v. hvis disse skulle være bortkommet.

Ad 3: Regnskabet for 2001 blev godkendt.

Ad 4: Budgetforslaget for 2002 blev godkendt. Ad 5: Ingen indkomne forslag

Ad 6: Genvalgt til bestyrelsen:

Helle Munch, EH 57

Peter E. Olsen, EH 48

Søren Kristensen, EH 22

Som suppleanter blev valgt:

Bjarne Hansen, EH 58
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Thomas Larsen, HH 67

Torben Hjørlund, HH 48

Ad 7: Som revisorer blev valgt:

Matthies Nissen, EH 40

Flemming Lorentzen, EH 68

Som revisorsuppleant blev valgt:

Palle Søgaard, RH 11

Ad 8: Kørsel i området:

Der føres fortsat for stærkt i området, og flere typer af foranstaltninger blev drøftet. Bestyrel sen vil

undersøge muligheder for øget trafiksikkerhed.

Belysning i EH:

Belysningen i EH er generende. NVE kan ikke oplyse, om lygtepælene vil blive udskiftet og eventuelt

hvornår.

Aviscontainere:

Containerne for enden af EH skæmmer området. Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen om en

eventuel beplantning omkring containerne, så de kunne “dækkes” lidt.

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: Jan Hasselgren, EH 66

Næstformand: Helle Munch, EH 57

Kasserer: Ursula Riis, HH 38

Grønne områder: Jesper Vetter, EH 47

Legepladser: Peter E. Olsen, EH 48

Veje og stier: Søren Kristensen, EH 22

Vedr. sand i sandkasserne vil dette blive fornyet ca. I maj, hvorfor grundejere, der har brug for sand, gerne

må afhente dette fra sandkasserne inden denne dato.

 


