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Generalforsamling den 15.3.2016

Velkomst. Formand, Egon Madsen bød velkommen til forsamlingen. Der var 21 
fremmødte, hvor af 20 var stemmeberettiget.

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

Stemmetællere. Her blev valgt. Flemming Johannesen og Karen Elisabeth Nielsen.

Formandens Beretning. Kommentarer:
Det er fint at bestyrelsen har fået kommunen til at opstille fartmåler på 
stamvejen, men den går meget hurtigt tør for strøm. Bestyrelsen vil gøre 
kommunen opmærksom på dette.

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

Indkomne forslag. 1) Træområdet mellem nr, 41 og nr. 63 kunne se rigtig godt ud, men er 
nu et sørgeligt syn. Det foreslås at bevoksningen i bunden af området 
holdes nede med klipning 3 gange isommerhalvåret. Nr, 41 og nr. 63 vil 
samtidig ikke være så plaget af ukrudt i deres haver.
- Bestyrelsen foreslog at trekanten ryddes og at der blev sået græs. Så 
området blev passet på samme hvis som resten af området. Dette var der
opbakning til i forsamling (ingen afstemning)

2) For de mange små cyklister og scooter-kørere der kommer drønende 
ud ved nr. 113-115 ville det være på sin plads at få bomme op ved 
udkørslen fra stien.
- Bestyrelsen foreslog at der laves bomme i træ, således at der blev en 
chikane der nedsætter farten. Projektet tænkes udført i forbindelse med 
næste legepladsdag. Dette var der opbakning til i forsamling (ingen 
afstemning)

3) Angående snerydning på de små stikveje.
Heldigvis har vi ikke haft det store vintervejr denne vinter indtil nu, men
derfor skal der alligevel ryddes sne. Hvis man på sit grundstykke rydder 
fra midten af vejen og ind mod ens grundstykke, så det ikke bare er en 
sti ud til postkassen, ville man hurtigt få en fin vej. Det er der heldigvis 
også nogle grundejere der kan finde ud af, og det skal selvfølgelig gælde
både dem der bor sidst og ikke mindst dem der bor først på vejen.
Men det er jo op til den enkelte grundejers samvittighed. Det er for 
øvrigt sund motion.
- Dette forslag blev der på forsamlingen givet udtryk for skulle være en 
opfordring. Det må være op til den enkelte stikvej at aftale hvordan man 
gør det.
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Budget. Carsten Ramsing fremlagde næste års budget.
Herunder blev kontingent for 2017 aftalt til at stige blive på samme 
niveau som 2016 som er kr. 700,- 
Budget blev vedtaget uden kommentarer.

Valg af 
bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Lars Mikkelsen og Johnny Sand 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 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. Det blev i forsamlingen drøftet om der kunne udsættes græskarper i 
søen, ligeledes blev det nævnt at vandstanden var meget lav i søen.

Fortovet langs stamvejen ved banen, er i meget dårlig stand. Bestyrelsen 
nævne dette for kommunen endnu engang.  

Tak til dirigent Leo Mouridsen for at lede generalforsamlingen. 

Formand Dirigent
Egon Madsen Leo Mouridsen
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