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Velkomst.

Formand, Egon Madsen bød velkommen til forsamlingen. Der var 17
fremmødte.

Dirigent.

Leo Mouridsen blev valgt som dirigent. Han bød velkommen og
konstaterede at generalforsamlingen var anmeldt efter reglerne.

Stemmetællere.

Her blev valgt. Helle Guldbrandt og Kristian Jakobsen.

Formandens Beretning.

Se kopi.
Der var ingen spørgsmål til beretningen efter følgende.

Regnskab.

Carsten Ramsing fremlagde regnskab, som blev godkendt uden
videre kommentarer. Der blev stillet spørgsmål til hvorfor ”vedligehold
af arealer” havde overskredet budgettet. Carsten forklarede at det var
grundet indkøb af 3 stk. nye bomme til stierne. Disse er blevet købt hos
LN-Stål for kr. 17.000,-

Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Budget.

Carsten Ramsing fremlagde næste års budget.
Herunder blev kontingent for 2010 fastsat til kr. 1.000,-

Valg af
bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Lars Mikkelsen og Johnny Frandsen. De blev begge klappet
til genvalg for yderligere 2 år.

Valg af suppleanter.

På valg var Helle Guldbrandt og Tove Jakobsen. De blev ligeledes
klappet til genvalg.

Valg af formand.

På valg var Egon Madsen. Egon ville gerne fortsætte i dette hverv. Egon
blev hermed klappet til genvalg.

Valg af revisorer.

På valg var Kristian Jakobsen og Gitte Kiel. De blev klappet til genvalg.

Valg af
revisorsuppleanter.

På valg var Maibritt Nielsen og Inge Lise Sønderkær. De blev genvalgt.

Eventuelt.

Det blev stillet spørgsmål til beplantning ved kommunestien som går fra
Velhustedvej til møllegårdens stamvej. Beplantning er på nogle steder
mangelfuld. Det må være op til den enkelte grundejer at få rettet op på
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dette, hvis det findes nødvendigt.
Der blev stillet spørgsmål til forsikringen på legepladsen som nu er
overdraget til grundejerforeningen Møllegården II. Bestyrelsen har
afgivet kopi af policen som var tegnet af Møllegården I.
Grundejerforeningen Møllegården har bibeholdt policen, da denne også
gælder evt. faldulykker på stier og privatveje.
Der blev på generalforsamlingen stillet spørgsmål til hvem der har
bestemt hvor de orange rør til bredbånd og fællesantenne skulle være.
Det har bestyrelsen ikke haft noget med at gøre. Bestyrelsen har
efterfølgende godkendt etableringen da der ikke var indløbet nogen
klager. Det er op til den enkelte grundejer at indgive klage til udførslen
hvis der er anledning til dette.
I forbindelse med grave- og flise arbejde under etableringen af
bredbånds forbindelserne, er der skiftet nogle kørefliser. Disse er skiftet
til ”højde 5 cm” mod tidligere ”højde 9 cm”. Disse fliser er blevet
godkendt af kommunen. Men der er stor risiko for at de tyndere fliser
knækker ved trafik belastningen. Bestyrelsen vil kontakte kommunen
ang. dette.

Formand
Lars Mikkelsen

Dirigent
Leo Mouridsen
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