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Generalforsamling 28 april 2015

1) Formanden Birgit Philipp bød velkommen .

Bestyrelsen havde modtaget meddelelse om, at foreningens ene revisor Arne Nielsen var pludseligt

afgået ved døden. Generalforsamlingen afholdt 1 minuts stilhed til hans minde.

Derefter foreslog Birgit Philipp selv at påtage sig hvervet som dirigent. Det blev enstemmigt

godkendt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen som lovligt indvarsler. Der var kommet 14

stemmeberettiget medlemmer.

Som mødesekretær foresloges og valgtes Peter Bagger Nielsen.

2) Peter Bagger Nielsen oplæste protokollen for den ordinære generalforsamling d. 29 april 2014.

Den blev enstemmigt godkendt.

3) Birgit Philipp henviste til den skriftlige udsendte beretning.

M.h.t. DONG’s opgravninger og retablering, så havde det været nødvendigt at afholde 4

afleveringsforretninger før forholdene var nogenlunde acceptable. Især var fortovsforkanterne et

problem.

Vi skal d. 12 maj på 1 års gennemgang for at følge op på arbejdet.

Elmasterne med gadebelysning skal udskiftes, formodentlig til august, og vi havde troet at vi kunne

slippe for endnu en opgravning. Men på Nystedvej var de nødvendige ledninger ikke lagt i jorden,

så her må vi altså tåle endnu en opgravning

Vi har indhentet et tilbud på en kodeplan og konsulentarbejde i forbindelse med at indhente tilbud

på – og udførelse af arbejde i forbindelse med renovering af veje og fortov. Tilbuddet lød på

550.000 kr. + moms, heri ikke medregnet kørsel og eventuel supplerende konsulent /

tilsynsarbejde. Så den samlede regning, før der er lagt noget asfalt eller fliser, kommer måske op på

800.000 -> 1 mill. Kr.

Vi fik også at vide, at en kodeplan ikke er langtidsholdbar, så hvis vi skal dele renoveringen op i flere

dele, så må koteplanen også dele op med deraf følgende fordyrelse.

Vi har derfor besluttet, at udsætte opstartsfasen og fortsætte med at sparre op.

Sidste gang blev der talt om parkering / parkeringsproblemer, så derfor har vi arrangeret et

medlemsmøde efter generalforsamlingen, hvor Jesper Borch fra Kommunen, Center for Parkering,

kommer. Han har været rundt i området og vil kunne svare på spørgsmål om muligheder, hvad man

kan og ikke kan.

Vor paraplyorganisation Grundejeren DK, har fået en plads i det udvalg justitsministeren har nedsat

for at se på problemet med rokkerborge i beboelsesområder.

Grundejeren DK er også gået ind i problematikken omkring den noget vilkårlige ansættelse af

grundskyl. Det ser dog ikke ud til at nogen instans vil tage problemet op, men alle henviser til

Engberg- udvalget, som skulle komme med en rapport i 2017.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
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4) Kasseren Lone Olsen henviste til det udsendte reviderede regnskab og kommenterede kort enkelte

poster.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt.

5) Budgettet for 2016 var også udsendt. Birgit Philipp gjorde opmærksom på, at såfremt budgettet

blev godkendt, indebar det også en godkendelse af bestyrelsens honorar.

Der blev spurgt, om vi kunne begrænse benyttelsen af vore veje, men i fl. Privatvejsloven må alle

færdes, men vi skal afholde alle udgifter

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt

6) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2016. Det blev enstemmigt godkendt.

7) Valg

a. Kasseren Lone Olsen stopper p.gr.a. fraflytning. Hun fik en lille erkendtlighed, som tak for

hendes store arbejde.

Som ny kasserer foresloges Jan Treu. Enstemmigt valgt.

b. Best. Medl. Steffen Bøgevig Na. 89 foresloges. Enstemmigt valgt.

c. Best. Medl. Hans Chr. Preene. Enstemmigt genvalgt

d. Best. Medl. Peter Bagger Nielsen. Enstemmigt genvalgt.

e. Best. Medl. Charlotte Pedersen foresloges. Enstemmigt valgt.

f. Revisor. Henning Jensen foresloges. Enstemmigt valgt.

g. Best. Suppl. Jesper Stahl Hegn Na blev foreslået. Enstemmigt valgt.

h. Best. Suppl. Varcant

i. Revisor Suppl.: Inger Olsen genvalgt,

j. Et medl til at tegne foreningen. Peter Bagger Nielsen Enstemmigt genvalgt.

8) Der var ikke yderligere, så dirigenten takkede for god ro og orden.

Herefter gik man over til medlemsmødet og parkeringsproblemer i foreningen..

_________________________ ______________________________

Dirigent Sekretær


