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Velkomst.

Formand, Egon Madsen bød velkommen til forsamlingen. Der var 16
fremmødte, hvor af 15 var stemmeberettiget.
Fra bestyrelsen var Carsten Ramsing fraværende, så Kim Mogensen stod
for fremlæggelse af regnskab og budget.

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.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Regnskab.

Kim Mogensen fremlagde regnskab, som blev godkendt uden videre
kommentarer.

Indkomne forslag.

Der var ikke kommet forslag til bestyrelsen.

Budget.

Kim Mogensen fremlagde næste års budget.
Herunder blev kontingent for 2013 fastsat til kr. 500,Spørgsmål til budget.
1) Der blev spurgt til om kontingent for 2014 ligeledes ville blive
kr. 500,- det kunne bestyrelsen bekræfte.
2) Der blev stillet forslag til om kontingent opkrævning kan blive til
den første i måneden. Da der så var en mindre risiko for at
betaling blev glemt. Det vil blive drøftet i bestyrelsen

Valg af
bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Kim Mogensen, Egon Madsen 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
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.
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Hunde bliver luftet på vores stier uden at være i snor. Det er ikke alle der
er glade for hunde, så derfor blev bestyrelsen opfordret til at lave en
seddel til postkasserne.
Denne seddel kunne udover at indeholde ovenstående også huske
hundeejere på at efterladenskaber (hundelort), skal tages med hjem i
egen skraldespand. Samtidigt blev der givet udtryk for at der stod nogle
hunde rundt i haverne som gøede meget, dette til stor gene for naboerne.
På seddelen kan der gøres opmærksomt på dette.
Nabohjælp klistermærker:
Der er blev spurgt til om der kan skaffes flere end 2 stk. klistermærker
pr. parcel. Bestyrelsen vil undersøge dette.
Der blev stillet flere forskellige forslag til nabohjælp, bl.a. opfordre til
en nabo telefonliste. Bestyrelsen mente dog ikke det var en opgave for
bestyrelsen.
Bestyrelsen blev opfordret til at gøre grundejerforeningens medlemmer
opmærksom på at der var en hjemmeside tilknyttet foreningen. Man
kunne evt. lægge filmen om Møllegaardens tilblivelse ud på siden.
Der skal i 2013 foretages gravearbejde i forbindelse med at der skal
skiftes nogle varmerør. Dette betyder at fortove vil blive opgravet nogle
steder. De implicerede vil få information når bestyrelsen for kendskab til
detaljerne. I den forbindelse gjorde Erik Madsen bestyrelsen
opmærksom på at de fliser der var blev skiftet ved opkørslen fra
stamvejen stadig er typen 60mm, var de gamle var 90mm. Resultatet er
nu at der er en del der nu er knækket.

Formand
Egon Madsen

Dirigent
Leo Mouridsen
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