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Generalforsamling den 19.3.2019
Velkomst.

Formand, Egon Madsen bød velkommen til forsamlingen. Der var 20
fremmødte, hvor af 19 var stemmeberettiget.

Dirigent.

Leo Mouritsen blev valgt som dirigent. Han bød velkommen og
konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne.

Stemmetællere.

Her blev valgt Karen Elisabeth Nielsen og Birgit Bech

Formandens Beretning.

Der var ingen kommentarer til beretningen.
Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab.

Carsten Ramsing fremlagde regnskabet for 2018.
Der blev spurgt til hvad det vil koste at få asfalteret vores veje, hvis det
skulle gøres nu. Det har bestyrelsen ikke et præcis svar på pt. Men
bedste bud er ca. kr. 400.000,- Regnskab blev godkendt uden yderligere
kommentarer.

Indkomne forslag.

#1
Hvordan for man hundeluftere til at opsamle efterladenskaber op.
Der var forskellige ytringer omkring dette. Konklusionen er at det nok er
nemmere at træne en hund til at bruge træk og slip, end at overbevise
hundeejere, at det at noget svineri ikke at opsamle hundelorten.
Obs:
Forslagsstiller/spørger var ikke repræsenteret på generalforsamlingen.
#2
Øv træer ud for Møllegaarden 37 og mod Møllegaardsvej.
Der er meget forskel på hvor meget træerne er vokset og hvem de
genere. Træerne er meget flotte men skaber gener med nedfald af blade
og agern. Bestyrelsen vil forhøre sig ved Herning Kommune om
mulighed for beskæring af træerne.
Beplantning skal til en hver tid være iht. deklarationen for
Møllegaarden.

Budget.

Carsten Ramsing fremlagde budget for 2019.
Herunder blev kontingent for 2019 aftalt blive på samme niveau som
2018 som er kr. 700,Budget blev vedtaget uden kommentarer.

Valg af
bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Egon Madsen, Carsten Ramsing og Kim Mogensen. Kim
ønskede ikke at opstille igen. Formanden rettede en stor tak til ham for
indsatsen i de 12 år han har været en del af bestyrelsen. Egon og Carsten
ville gerne fortsætte deres arbejde i bestyrelsen. De blev begge klappet
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til genvalg for yderligere 2 år.
Brian Jensen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
Valg af suppleanter.

På valg var Helle Guldbrandt og Tove Jakobsen. De blev begge
genvalgt.

Valg af formand.

Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, blandt bestyrelses
medlemmerne.
Egon Madsen ville gerne fortsætte i dette hverv. Egon Madsen genvalgt.

Valg af revisorer.

På valg var Inge Lise Sønderkær og Leo Mouritsen.
De blev begge genvalgt

Valg af
revisorsuppleanter.

På valg var Maibritt Nielsen og Karen Elisabeth Nielsen.
De blev begge genvalgt.

Eventuelt.

Poul Bech nævnte den smutvej, som er lavet hen over græsset i
forlængelse af den nye sti, der er lavet rundt om SFO. Hvad kan der
gøres?
Bestyrelsen er opmærksom på dette. En mulighed er at bekoste
belægning på stykket, alternativt opsætte en afskærmning så smutvej
ikke bruges.
Tak til dirigent Leo Mouritsen for at lede generalforsamlingen.

Formand
Egon Madsen

Dirigent
Leo Mouritsen
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