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GRUNDEJERFORENINGEN “RUNDINGSHOLM”

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

fredag den 21. februar 2003.

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 9 stemmer.

Ad 1: Dirigent: Palle Søgaard, RH 11

Stemmetællere: Kurt Rasmussen EH 23 og Hanne Vetter EH 47.

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

med vores entreprenør “Bognæs Hjemmeservice”, hvorfor vi fortsætter samarbejdet.

Bestyrelsen har fortsat renoveringen af den nord-sydgående stier og yderligere 2 stier er asfalteret. Der

blev ved sidste generalforsamling talt om, hvad der kunne gøres for at dæmpe farten på især vores

stamveje. Bestyrelsen har efterfølgende valgt at opsætte “Pas på mig” skilte ved indkørslerne til vores

stamveje.

Der er i løbet af vinteren konstateret begyndende revnedannelser i asfalten flere steder. Bestyrelsen vil få

disse skader vurderet, hvilket eventuelt kan medføre en kontingentforøgelse.

NVE har i løbet af efteråret nedgravet bredbånd i vores område, hvilket efterfølgende har medført

henvendelser fra flere grundejere med hensyn til skæve fliser m.v. Bestyrelsen kan oplyse, at hverken

NVE eller bestyrelsen betragter arbejdet som færdigt.

Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til ikke at smide haveaffald og Sten på de grøn ne områder.

Stenene ødelægger græsslåmaskinen og haveaffaldet hører ikke til på de grønne områder.

Grundejerforeningen skal betale for den eventuelle bortskaffelse af affaldet.

På legepladsen i Ewalds Have er en gynge udskiftet og fodboldnettet er fornyet. Borde og bænke er malet.

Ad 3: Regnskabet for 2002 blev godkendt.

Ad 4: Malu Cordius EH 48 ville have redegørelse for hvorfor der kun var sat 13.000 kr. af til legepladsen

for budgettet for 2003. Man burde tænke på den mellemgruppe af børn, der i dag ikke var “dækket ind” af

de legemuligheder de nuværende legepladser havde, I en år række har legepladserne været opprioriteret og

i det fremsatte budget er udgiften tilbage til det normal aktivitetsniveau”.

Kurt Rasmussen, EH 23 ville have oplyst, hvad 70.000 kr. til veje og stier skulle bruges til.

Der skal fortsat repareres/vedligeholdes fortove og overgange (specielt i Heibergs Have).

Der foretages en samlet besigtigelse og en efterfølgende prioritering.

Dirigenten foreslog, at grundejere kunne komme med konkret forslag til bestyrelsen om de til tag/konkrete

forslag man havde til det der skulle laves (eks. vis på legepladsen).

Kurt Rasmussen EH 23 foreslog, at man betalte 1.000 kr. i kontingent årligt og derved opnå ede overskud 

til veje og legepladser.
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Susan HH 41 spurgte om vejbump var med i de afsatte 70.000 kr. på veje og stier. Eventuelle vejbump er

ikke med i budgetforslaget.

Malu Cordius EH 48 spurgte om hvad formuen på 175.000 kr. skal bruges til og om den eventuelt kunne

bruges til legepladsen. Hertil svarede bestyrelsen, at der skal være kapital til en eventuel vejreparation (en

sum til akutte udgifter). Samtidig kan det oplyses, at der er løbende udgifter i foreningen førend betalingen

(1juni måned) indkommer på kontoen. Der blev endvidere henvist til den tidligere situation i foreningens

eksistens, hvor der skulle foretages asfaltering af vejene. Dengang blev der foretaget en

kontingentforhøjelse, som skulle dække udgifterne. Herefter er kontingentet fastholdt i en årlig betaling på

800 kr.

Malu Cordius EH 48 spurgte, om man på generalforsamlingen kunne vedtage, at der skal afsættes ekstra

penge til legepladserne. Det blev oplyst, at bestyrelsen kan beslutte mindre afvigelser uden vedtagelse på

generalforsamlingen, men at afsætte flere penge end budgettets tal kan ikke vedtages.

Kurt Rasmussen EH 23 spurgte, om grundejerforeningens leverandører giver mere end 30 dages kredit.

Hertil svarede kassereren, at de fleste giver 14 dages kredit.

Der blev stemt om budgetforslaget og 9 stemte for.

Ad 5: Forslag om bump på vejene blev fremlagt af Malu Cordius EH 48. Hun spurgte, hvad bestyrelsen

havde gjort ved de drøftelser, der blev fremsat sidste år.

Der er opsat “Pas på mig” skilte ved stamvejene og bestyrelsen afventer effekten af disse skilte. EH 48

fremførte, at det efter hendes opfattelse ikke havde hjulpet. Hun mente, at det eneste, der hjælper er

fartdæmpende bump. Dette tilsluttede Hanne Vetter, EH 47 sig.

Susan EH 41 oplyste, at folk efter hendes opfattelse kører for stærkt og der skaf gøres noget førend det er

for sent.

Malu Cordius EH 48 har selv forespurgt kommunen og fået oplyst, at grundejerforeningen godt må

opsætte bump. Bestyrelsen skal rette henvendelse til kommunen.

Dirigenten opsummerede, at bestyrelsen havde de samme oplysninger som Malu Cordius og bestyrelsen 

kan vælge at undersøge prisen for opsætning af bump og sætte udgiften på budgettet for 2004. Bestyrelsen

har endvidere den mulighed, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling og til denne have 2

budgetforslag (1 med udgift til vejbump og det budget, som er fremlagt til denne generalforsamling).

Dirigenten gjorde opmærksom på, at de grundejere der ikke var fremmødte havde en berettiget

forventning til at det blev det fremlagte budget, der blev vedtaget. Der er derfor et hensyn at tage til disse

personer, der ikke har fundet anledning til fremmøde til generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil undersøge prisen for vejbump (og antallet af disse) og herefter indkalde til ekstraordinær

generalforsamling.

Der blev stemt om der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling. For stemte 8 og imod stemte 1.

Ad 6: Genvalgt til bestyrelsen:

Ursula Riis, HH 38 - Jan Hasselgren, EH 66 - Jesper Vetter, EH 47 

Som suppleanter blev valgt:

Bjarne Hansen, EH 58 - Torben Hjørlund, HH 48 - Ib Johansen, EH 33

Ad 7: Som revisorer blev valgt:

Matthies Nissen, EH 40 - Flemming Lorentzen, EH 68

Som revisorsuppleant blev valgt:

Palle Søgaard, RH 11

Ad 8: Kurt Rasmussen EH 23 spurgte om beplantning på grønne fællesarealer kan beskæres hvis det

bliver en gene for en grundejer, hvilket bestyrelsen bekræftede.

Nogle fremmødte ønskede, at man afholdte generalforsamlingen en hverdagsaften i stedet for en fredag.
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Det har tidligere været forsøgt at holde generalforsamling en lørdag formiddag hvilket ikke medførte

større fremmøde.

Hanne Vetter EH 47 fremførte, at det var rart, at bestyrelsen havde taget tiltag til at grund ejerne skulle

klippe hækkene ind.

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: Søren Kristensen, EH 22

Veje og stier: Peter E. Olsen, EH 48

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.

 


