Generalforsamling 2011

1.

Valg af dirigent: Jon Nielsen blev valgt uden modkandidat.

2. Formandens beretning for det forløbne år: Bente Mortensen oplæste formandens beretning, som
blev godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab 2010: Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab uden
nogen indvendinger.
4.

Indkomne forslag fra medlemmer:

Indkøb af Festtelt. Debbie fremlagde kort, hvorfor festudvalget gerne ville købe et festtelt. Alle i
forsamlingen var enige i, at det var en god ide, at købe et festtelt. Telt med bundramme. Pris? Og
finansiering. Fra festudvalgets budget + kr. 2000 fra sidste år?)Teltet kan udlejes til medlemmerne
for kr. 200,00.
·
Forslag til legeplads/fællesarealer. Legepladsudvalget Debbie, Tina, Ulla og Heidi:
Fremlagde deres forslag. Efter fremlæggelsen var der en stor debat (herom). Der blev bla. Spurgt til
om der ikke skulle en vedtægtsændring til før man evt. kunne stemme om en legeplads. Dirigenten
var ikke af den opfattelse, at dette var tilfældet. Efter en lang debat, var der afstemning om hvorvidt
der er interesse for at vi skal have en legeplads (eller ej).

For:

18

Imod

11

Hverken for eller imod 2

Afstemning om der skal indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling.

For:

19

Imod:

8

Hverken for eller imod:

0

Bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling jf. Vedtægterne.

Legeplads udvalget, skal arbejde videre med projektet, de skal have afklaret de tvivlsspørgsmål der
er dukket op under debatten: Finansieringen – hvilket beløb bliver grundejerne opkrævet for
etablering af legeplads, Nabohøring, Placering, Støjkonsekvens (Evt. 50 meter
Støjkonsekvensgrænse – i henhold til Planloven, samt Miljømyndighedernes generelle regler for
støjgrænser), Legeplads-kontrollant – herunder hvem i bestyrelsen der skal udpeges som
kontrollant, ansvar generelt samt ansvar ved manglende vedligeholdelse, Planloven, Vedligehold
herunder fremadrettede økonomiske konsekvenser for grundejerne. Forsikring: Er den forsikring
grundejerforeningen har tegnet, dækkende nok ved etablering af en legeplads. Samt krænkelse af
privatlivet fred, i forbindelse med etablering af en legeplads så tæt på en parcel.

5.

Vedtagelse af budget og fastsættelse af Bidrag.

Bestyrelsen fremlagde 2 forslag til kontingent forhøjelse
§ Uden hold og snerydning af fortov 3100 kr
§ Med hold og snerydning af fortov 4400 kr
Afstemning om snerydning:
For:

1

Imod:

26

Hverken for eller imod:

0

Forslaget blev(er) dermed forkastet.

Afstemning om kontingentforhøjelse til 3100 kr.
For:

26

Imod:

0

Hverken for eller imod:

1

Forslaget blev godkendt. Det årlige kontingent er herefter kr. 3100 pr. årligt.

6.

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

Valg af formand:

Jon Nielsen blev valgt til ny formand.

Valg af bestyrelsesmedlem:

Lars Morelli

Valg af suppleant:

Jesper Lauge

Valg af revisor:

Kim Larsen

Valg af revisorsuppleant:

Claus Christensen

Den nye bestyrelse ser herefter således ud:
Formand:

Jon Nielsen

Kasserer:

Bente Mortensen

Bestyrelsesmedlemmer:

Allan Johansen
Lars Morelli

Suppleanter:

Debbie Nielsen
Jesper Lauge

7.

EVT.

Der er ønske om at bestyrelsen indhenter et tilbud på bekæmpelse af mos på tagene.

