
Referat fra den ordinære generalforsamling

Lørdag d. 4. maj 2019    

    Mødet startede kl. 10.00

Der var 33 stemmeberettigede medlemmer fremmødt
Punkt 1.
a. Valg af dirigent

- Michael Holmboe blev valgt og han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt

   retmæssigt i følge vedtægterne. 

b. Valg af referent

- Claus Ingemann blev valgt

c. Valg af stemmetællere

- Johnny & Irene blev valgt 

Punkt 2. Beretning ved Formanden om foreningens virke i det forløbne 
år.

- Formanden spurgte, om der var kommentarer eller spørgsmål $l den udleverede

   beretning. Umiddelbart ingen kommentarer.

Formanden fremhævede. 

Veje blev fremhævet. Ser løbende på, hvordan trafik og vejr påvirker det udførte 

vedligehold.

Spørgsmål om støvbinder. Vi har fået priser.  Vil muligvis afprøve på en vej eller to. Vi 

har ingen erfaringer hermed. Kræver særlige udlægningsforhold. 



Ingolfvej. Der har medlemmerne selv må,et lave vejen færdig.  Husk at melde det $l 

bestyrelsen hvis det er problemer med vedligeholdelsesarbejdet.

Bellavej. Måske for meget afskær i buskene.

Kommunen er ikke så let at danse med. Dukker ikke op $l byggemøder mm.

Fiberarbejdet er ikke blevet håndteret så elegant af kommunen.

Beskæring. Må ikke vokse for meget i højden. 

Ønsker $l beplantning på fællesområder, medlemmerne opfordres, $l at komme med 

forslag.

Lidt for mange nabostridigheder. Juletræ på Finnsvej skal være i fred. Generelt slappe 

lidt af overfor disse $ng. Skel er o1e striden. Vi bruger de digitale kort fra kommunen $l

at afgøre spørgsmålene med. 

Folk kører for hur$gt. Has$gheden er 50 km i lovgivningen.

Påbudt er 20 km/t. men de må køre 50. Der er ingen mulighed for sank$on.

Kommunen har ikke svaret på, om vi må sæ,e vejbump op. 

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for 2019 til  
godkendelse.

- Nogen kommentarer $l regnskab og budget?

- Ros fra medlem om at bestyrelsen er ansvarlig. 

- Opklaring af spørgsmål om notedifference. 

- Regnskabet 2018 og budget 2019 blev godkendt.

Punkt 4
a. Fastsættelse af kontingent og indskud.:

-  godkendt. Uændret kon$ngent på 800 ,- årligt

-

b. Fastsættelse af Gebyrer og honorarer.:

- Gebyrer og honorarer foreslås fastsat i henhold til medsendte oversigt
Gebyroversigt godkendt

c. Forslag fra bestyrelsen.:
- Ingen forslag fra bestyrelsen

d. Forslag fra medlemmer.:
- Ingen forslag fra medlemmer



Punkt 5. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.:
   

Bestyrelsesmedlemmer Pal, Kim og Hanne blev genvalgt.

Valg af nyt bestyrelsesmedlem. 

Ulla Pe,erson og Johnny Hansen meldte sig. Ulla trak sig da Johnny. s$llede op.

Johnny blev valgt. 

Punkt 6. Valg af Bestyrelsessuppleant for 2 år.:

- Claus blev genvalgt.

Punkt 7. Valg af revisor.:

- Bestyrelsen forslår genvalg af foreningens revisor

Blev genvalgt

Punkt 8. Valg af en af foreningens medlemmer til revisor.:

- Erik Ottesen blev genvalgt

Punkt 9. Valg af revisorsuppleant.:

- Finn Petersen blev genvalgt

Punkt 10.Eventuelt.:

Medlem: 

  Vi har stor kontantbeholdning.  Kan den ikke placeres $l rente? 

Svar fra bestyrelsen.

  Vi har ikke hjemmel $l at investere mv., fordi pengene ikke må låses. 

  Pengene vil gå $l $lbageholdte vedligeholdelsesarbejder + som buffer $l fx oprydning

  e1er en storm. - Medlem er $lfreds med svaret. 

Medlem undrer sig over stor blå skurvogn på Karlasvej. Den er Privatejet. 

Medlem er $lfreds med svaret

Medlem - Grusgravsindustrien

 Området bag Karlasvej er udlagt. 

 Har der været korrekt høring fra regionens side?

Kommentar fra bestyrelsen -  Der er ikke noget i arkivet om høring eller andet. 



Medlem.

 Vi kan skrive $l Colas og spørge om hvad deres planer er. 

 Ingen beslutning taget. 

 Medlemmer kan evt. se på kommunens hjemmeside.   

 Et medlem kan huske at de opgav modstanden i 2007.  Kommunen nedlagde

 følgegruppe dengang.  Det er større end os...

Opfordring fra medlem $l advokat via forening vedrørende råstofindvinding ved 

 Karlasvej.

Formand mente at en sådan beslutning skulle tages på generalforsamling, da 

 eventuelle omkostninger af noget sådant måske kunne påvirke foreningens formue 

 uhensigtsmæssigt nega$vt, hvilket der var generel enighed om.

Samme medlem blev opfordret $l selv at søge ak$ndsigt vedrørende forhold omkring  

 grave$lladelse, ingen defini$v bekræ1else på opfordring.

Formanden vil tage det op i landliggerudvalg. 

Medlem.

 Hvordan rykker vi medlemmer, der ikke betaler kon$ngent.

Kasserer svarer.  2. Rykkere. Dere1er $l incasso.  Kører hele vejen $l evt. tvangsak$on. 

Medlem.

 Trappen $l rutchebanen er for glat.  Sæt noget skridsikkert på. 

Svar. Bestyrelsen vil kikke på det med noget skridsikkert tape. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 11.10 
og takkede for god ro og orden

Næste års generalforsamling.:  lørdag d. 23. Maj 2020 kl. 10.00
  

Dirigent Referent
Michael Holmboe        Claus Ingeman


