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Velkomst.

Formand, Egon Madsen bød velkommen til forsamlingen. Der var 15
fremmødte.

Dirigent.

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

Stemmetællere.

Her blev valgt. Flemming Johannesen og Helle Guldbrandt.

Formandens Beretning.

Se kopi.
Spørgsmål til beretningen.
1) Flemming Johannesen som også er i Kibæk Lokalråd har været i
kontakt med Banedanmark, og kunne uddybe at masten ved
jernbanen som nævnt i beretning vil blive flyttet til en anden
lokation end den først meldte.
2) Der blev udmeldt ros til bestyrelsen for deres arbejde og
vedholdenhed vedrørende stierne. Forsamlingen udtrykte at man
nu håber på at kommunen for styr på at levere den kvalitet der er
betalt for.

Regnskab.

Carsten Ramsing fremlagde regnskab, som blev godkendt uden
videre kommentarer. Dog blev der nævnt at der tidligere er anvendt
inkasso for at opkræve kontingentbeløbet.

Indkomne forslag.

Der var ikke kommet forslag til bestyrelsen.

Budget.

Carsten Ramsing fremlagde næste års budget.
Herunder blev kontingent for 2012 fastsat til kr. 500,Spørgsmål til budget.
1) Der blev spurgt til mulige udgifter til privatisering af gadelys.
Gadelyset på Møllegaarden er pt. ejet af Kibæk El-værk, der er
pt. ikke planer for at ejerskab for gadelyset skal ændres.
2) Der blev spurgt til udgifter til Legepladsen. Der er en aftale med
Møllegaarden II, om at dele udgifterne til vedligehold af denne.
Dog skal udgifterne først godkendes af bestyrelsen før arbejde
sættes i gang.

Valg af
bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Johnny Sand Frandsen og Lars Mikkelsen. 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 Ulrik Vesterager. De blev begge
genvalgt for endnu et år.

Valg af
revisorsuppleanter.

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

Eventuelt.

Der blev stillet forslag til at der bliver lagt fliser under borde og bænke i
det grønne område ved søen. Derved behøver de ikke blive flyttet ved
græsslåning. Bestyrelsen vil tage det op på et bestyrelsesmøde, arbejde
med fliselægning kan evt. udføres ved den årlige legepladsdag.
Der var i forsamlingen enighed om at opsætning af skilte til hundeejere
har hjulpet på antallet af hundelorte på stierne. MEN det kan stadig blive
bedre.
Nabohjælp klistermærker:
Der er blev spurgt til om den gamle nabohjælp ordning stadig
eksisterede. Bestyrelsen undersøger med politiet om ordningen eksistere
endnu og om der kan skaffes skilte og klistermærker.
Det blev stillet spørgsmål til, om der var regler for, hvad det grønne
område omkring søen måtte anvendes til. Bestyrelsen gav udtryk for at
der ikke var kendskab til et regelsæt, men er der tvivl kan bestyrelsen
altid kontaktes.

Formand
Egon Madsen

Dirigent
Leo Mouridsen
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