Grundejerforeningen ”Møllegården”, 6933 Kibæk.
Generalforsamling den 11.3.2008 Rev. 2

Velkomst.

Formand Lars Mikkelsen bød velkommen til de fremmødte. Der var kun
mødt 15. Der var 14 stemmeberettigede.

Dirigent.

Leo Mouridsen blev enstemmigt valgt til dirigent.

Stemmetællere.

Erik Madsen og Gitte Kiel blev valgt som stemmetællere.

Beretning.

(se brevmappen). Kort resume.
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i det forløbne år.
Der blev orienteret om legepladsens forfatning og om et uheld på denne.
Der vil blive arrangeret en arbejdslørdag d. 17. maj 2008.
Interessen for fællesantenne i området har ikke været overvældende, Der
var 24 for tilbuddet. Hvilket er ca. 29 % af husstandene.
Antenneforeningen havde sat et minimum på 75 %.
Der er i det forløbne år ofret meget tid på samtaler omkring stisystem.
Bestyrelsen vil fortsætte dette arbejde, da der er skabt en kontakt til
kommunen som vi mener, er hver at følge.
Formanden takkede for godt samarbejde med den øvrige bestyrelse i årets
løb. Ligeledes blev der rettet en tak til gartnerafdelingen ved Herning
Kommune for veludført pasning af de grønne områder, -samt et godt
samarbejde.
Kommentarer til beretningen:
Der var ingen bemærkninger til beretningen og den blev herefter
enstemmigt vedtaget.

Regnskab.

Carsten Ramsing gennemgik regnskabet. Han kunne oplyse at alle havde
indbetalt kontingent. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Formandens beretning.

Formandens beretning blev gennemgået.

Indkomne forslag.

Lars Mikkelsen fremlagde forslag til ændring i vedtægten. Forslag lød på
at formanden skal vælges ved konstitueringen frem for på
generalforsamlingen. Dette for at hindre at man blev presset til at være
formand. Der blev fra forsamlingen ytret at der ville være risiko for at
bestyrelsen kunne komme i den situation der ikke kunne enighed om
formandsposten. Lars trak forslaget tilbage, men emnet vil blive taget op
på senere tidspunkt, hvis der eventuelt skal laves justeringer i
vedtægterne.

Budget.

Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Der er ingen ændringer til kontingentet.
Alle husstande har betalt deres kontingent.
Peter Dalgård, Herning Kommune har afgivet fastpris på græsslåning på
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vores område. Prisen vil blive kr. 4.475.- + moms. Dette er incl.
kunstgødning.
Valg af
bestyrelsesmedlemmer.

Lars Mikkelsen og Johnny Frandsen blev genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer.

Valg af suppleanter.

Helle Guldbrand og Tove Jakobsen blev valgt.

Valg af formand.

Lars Mikkelsen blev genvalgt som formand.

Valg af revisorer.

Kristian Jakobsen og Gitte Kiel blev valgt.

Valg af
revisorsuppleanter.

Maibritt Nielsen og Inge Lise Sønderkjær blev genvalgt.

Eventuelt.

Det blev nævnt at stierne er i meget dårlig forfatning. Det blev påpeget
fra bestyrelsen at der arbejdes kraftigt på en løsning, som formandens
beretning også gav udtryk for.
Skulle det ikke lykkedes at få Herning Kommune med i et samarbejde,
overvejer bestyrelsen at hæve kontingentet for at få etableret belægning
på stierne.
Der blev stillet forslag om at foreningen fik en hjemmeside. Dette tages
op på næste bestyrelsesmøde.
Vedr. arbejdslørdag ved legeplads, så blev der stillet forslag om at der
også kunne laves et hold der kunne indsamle papiraffald og lignende.

Formand
Lars Mikkelsen

Dirigent
Leo Mouridsen
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