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Generalforsamling den 21. marts 2007

Velkomst Formand Carsten Ramsing bød velkommen til de fremmødte. Der
var mødt 28. Der var 25 stemmeberettigede.

Dirigent Leo Mouridsen blev enstemmigt valgt som dirigent.

Stemmetællere Erik Maden og Johnny Jensen blev valgt som stemmetællere.

Beretning (se brevmappen) Kort resume:
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i det forløbne år.
Der blev orienteret om opsætning af manglende bomme. Opsæt-
ning af mål ved legepladsen.
Derudover har der var arbejdet en del med problemerne omkring
stierne. Der har været talt om flisebelægning af stierne evt. asfalte-
ring. Der vil blive arbejdet videre med dette.

Opkrævning af kontingent kan efter sammenlægningen til Ny Her-
ning Kommune ikke længere ske over ejendomsskattebilletten.
Grundejerforeningen har derfor selv stået for opkrævningen i år.
Alle har indbetalt.

Formanden takkede for godt samarbejde med den øvrige bestyrelse
i årets løb. Ligeledes blev der rettet tak til Teknisk forvaltning for
veludført pasning af de grønne områder samt godt samarbejde.

Kommentarer til beretningen:
Der var ingen bemærkninger til beretningen og den blev herefter
enstemmigt vedtaget.

Regnskab Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag Der var ingen forlag til generalforsamlingen i år.

Budget Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Ingen ændringer til kontingent.
Herunder blev drøftet anvendelse af de penge som ikke står i asfalt-
fonden.
Her orienterede Lars Mikkelsen om det tilbud der var indkommet
på flisebelægning af den del af stiområdet. Pris 88.400 + moms.
Det er der ikke penge til på nuværende tidspunkt.
Der var forslag om, at der blev foretaget belægning af det stiområ-
de vi havde råd til.
Lars oplyste at han havde fået oplyst en pris på evt.  asfalt på sti-
området. Her skulle prisen være noget mindre. Dette vil blive un-
dersøgt nærmere af den nye bestyrelse.

Valg af bestyrelsesmedlemmer Egon Madsen og Kim Mogensen blev valgt som nye bestyrelses-
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medlemmer.

Suppleanter Helle Guldbrand og Tove Jacobsen blev valgt

Valg af formand Lars Mikkelsen blev valgt som formand.

Valg af revisor Kristian Jacobsen og Allan Pedersen blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleanter Maibrit Nielsen og Inge Lise Sønderkjær blev valgt.

Eventuelt: Der var indlæg fra Kaj Hermansen omkring fællesantenne. Kan
oplyste om, at der ville blive mulighed for at komme med på fæl-
lesantennen til en billig pris, såfremt der var 85% tilmelding.
Der vil blive sendt materiale til samtlige husstande fra Antennefor-
eningen i nær fremtid, hvoraf det vil fremgå hvad prisen er, hvad
det indeholder, hvilke udgifter der vil være udover den pris der skal
betales til antenneforeningen.

Såfremt man har et ønske om, at komme med i antenneforeningen
vil der være meget fordelagtig at gå med nu, idet prisen efterføl-
gende vil blive væsentligt dyrere.

Stien over mod Møllegården III er brugt som byggesti igen i for-
bindelse med nybygning af hus. Der har været talt med Herning
Kommune, som har oplyst at de troede det var en kommunal sti. De
har lovet at de nok skal genetablere den igen.

Drøftet om det var en ide at sende referat rundt til samtlige hus-
stande efter generalforsamlingen, så alle kan se hvad der har været
drøftet.

NØDRÅB:
Det er et problem at ikke alle hundeluftere husker posen – så lige
en opfordring til at huske dette.
Endvidere er det konstateret at mange smider flasker og dåser i
hækkene. Tag dem lige med hjem.

Carsten Ramsing                                          Leo Mouridsen
     Formand                                                       Dirigent


