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Generalforsamling den 18.3.2014
Velkomst.

Formand, Egon Madsen bød velkommen til forsamlingen. Der var 24
fremmødte, hvor af 21 var stemmeberettiget. Der var 4 fuldmagter.

Dirigent.

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

Stemmetællere.

Her blev valgt. Mette Johannesen og Karen Elisabeth Nielsen.

Formandens Beretning.

Se kopi.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Regnskab.

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

Indkomne forslag.

1) Forslag til ændring i vedtægternes §9, omhandlende annoncering af
indkaldelse til Generalforsamlingen. Indstillet af Carsten Ramsing.
Udvalgte kommentarer til forslaget.
- Da bestyrelsen alligevel omdeler seddel for indkaldelse, kan udgiften
til annonce spares.
- Bekymring for at indkaldelse bliver væk i stakken af reklamer.
- Hvordan sikres det at indkaldelse når frem til parcelejer som ikke bor i
området men har eventuelt har fremlejet.
- Det har reklame værdi for Møllegaarden at der annonceres i
dagspressen.
- Det vil være en meget lille besparelse ikke at annoncere.
Forslaget blev nedstemt ved afstemning, med 17 imod og 8 for.
2) Forslag om at fremtidige udgifter til asfaltering af stierne skal
afholdes af vejfonden. Indstillet af Bestyrelsen.
Udvalgte kommentarer til forslaget.
- Et udmærket forslag.
- Det blev konkretiseret at det var fremtidige udgifter til asfalt og ikke
vedligehold som snerydning og fejning.
Forslag blev vedtaget, ved afstemning.
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3) Forslag om at snerydning på de private 8 mtr bredde veje skal betales
via det årlige kontingent. Indstillet af Kim Mogensen.
Udvalgte kommentarer til forslaget.
- Der vil blive en skæv fordeling af fordele for den enkelte parcelejer, da
det ikke er alle der for fordel af fælles betaling.
- Der vel en forpligtigelse til at omkostninger i grundejerforeningen ikke
hæves unødigt, hver i sær må rydde sit.
- Det forslag er blevet stille mange gange, det bliver nedstemt hver
gang.
Forslaget blev nedstemt ved afstemning, med 24 imod og 1 for.
Budget.

Carsten Ramsing fremlagde næste års budget.
Herunder blev kontingent for 2014 fastsat til kr. 500,Spørgsmål til budget.
1) Der blev stillet forslag til bestyrelsen om kontingent opkrævning
kan blive til den første i måneden, og med en længere
betalingsfrist end de 4 dage. Dette vil bestyrelsen forsøge at
efterleve.

Valg af
bestyrelsesmedlemmer.

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

Valg af
revisorsuppleanter.

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

Eventuelt.

Hunde bliver luftet på vores stier uden at være i snor. Det er ikke alle der
er glade for hunde.
Bestyrelsen blev opfordret til at forhandle kontingent størrelse på
generalforsamlingen. Bestyrelsen henviste her til at det er nævnt i
vedtægterne hvor proceduren er for dette.
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Vedtægterne trænger til at blive efterset da der flere steder står nævnt
Aaskov Kommune(§2+§19) og måden for kontingent indkrævning ikke
stemmer med hvad der er muligt i dag. (§19)
Bestyrelsen vil arbejde på dette frem mod generalforsamlingen i 2015.
Der blev spurgt til beskæring af trætoppe mod sportspladsen.
Bestyrelsen vil hører til hvad Herning Kommune vil tilbyde.

Formand
Egon Madsen

Dirigent
Leo Mouridsen
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