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Generalforsamling den 8.3.2011
Velkomst.

Formand, Egon Madsen bød velkommen til forsamlingen. Der var 22
fremmødte.

Dirigent.

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

Stemmetællere.

Her blev valgt. Helle og Tove.

Formandens Beretning.

Se kopi.
Spørgsmål til beretningen.
Der blev stillet spørgsmål til vores stier, om hvad bestyrelsen har tænkt
sig at gøre ved at de er blevet så dårlige.
Der var på generalforsamlingen opbakning til at bestyrelsen kontakter
advokat, for af få afklaret hvordan vi står i en eventuel voldgift.

Regnskab.

Carsten Ramsing fremlagde regnskab, som blev godkendt uden
videre kommentarer.

Indkomne forslag.

Punkter i henhold til dagsorden.
1. Kontingent vil blive nedsat til kr. 500,- ved næste opkrævning i
2012. Kontingent på kr. 1.000,- blev vedtaget da vi lånte penge i
vejfonden. Når pengene var tilbage betalt til vejfonden, vil
kontingentbeløbet igen blive nedsat. Det sker i 2012.
2. Formanden nævnte forslag fra kommunen vedr. vejbump. Dette
vil koste ca. kr. 100.000,- som foreningen selv skal afholde.
Dette var der ikke stemning for på generalforsamlingen. Det
undersøges om der er mulighed for at låne fartmåler med blink
som kan opstilles midlertidigt.
3. Chris tilbød på generalforsamlingen, at han ville stå for at
fabrikere skilte mod hundelorte i området.
4. Bestyrelsen ville undersøge med kommunen om det er muligt at
forlænge stien ud over fortovet til stamvejen.

Budget.

Carsten Ramsing fremlagde næste års budget.
Herunder blev kontingent for 2011 fastsat til kr. 1.000,-

Valg af
bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Egon Madsen, Kim Mogensen og Carsten Ramsing. De blev
alle klappet til genvalg for yderligere 2 år.

Valg af suppleanter.

På valg var Helle Guldbrandt og Tove Jakobsen. De blev ligeledes
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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. Gitte Kiel ønsker at stoppe
på denne post. Hun erstattes af Ulrik Vesterager. Kristian Jakobsen blev
genvalgt for endnu et år.

Valg af
revisorsuppleanter.

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

Eventuelt.

Vedr. kontingent var der stemning for at sætte rykker gebyr på
opkrævninger som ikke bliver betalt rettidigt. Bestyrelsen undersøger
om dette er muligt i henhold til vedtægterne.
Der blev stillet forslag til fælles flagning ved fødselsdage for beboerne i
grundejerforeningen. Dette er ikke noget bestyrelsen vil stå for. Det må
være op til de enkelte gader at aftale dette.

Formand
Egon Madsen

Dirigent
Leo Mouridsen
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