Referat af ordinær generalforening 20L2.
1.

Velkomst og kort præsentation af panelet.

a.

Formand Helle bød velkommen, i panelet var næstformand Betina, kasserer Jeanett og

sekretær Katrine.

2.

Valg af dirigent

a.
3,

-

godkendelse af dagsorden.

Stig fra 216 blev valgt

til dirigent. Dagsordenen blev godkendt.

Formandens beretning for det forløbne år.

a.

Katrine aflagde formandsberetningen: I det sidste år har vi haft et par møder med

vejforeningen og ejerforeningen for at få et samarbejde i gang. Vi vil arbejde på at
effektiviserer nogle af foreningernes opgaver. Som at samle al grøn vedligehold og
belysning. Vi har fået plantet resten af hækken ved skrænterne, mellem rækkehusene og
lejlighederne. Ellers har vi passet vores grønne områder med stor hjælp fra

EV have. Vi går

og venter på at få plantet 18 laurbær buske på vores område.

4.

Årsberetning fra grundejerforeningen

a.

Årsberetningen blev aflagt af Helle, som er foreningens repræsentant i
Grundejerforeningen: Vi har i grundejerforeningen haft rigtig mange opgaver, Bl.a. har vi
lavet en aftale med Skov og Naturstyrelsen om at få lukket sagen om vores
hundelufterskov. Efter mange forgæves forsØg på at søge hos fonde mm. er det nu aftalt,
at grundejerforeningen betaler for materialer, og at Skov og Naturstyrelsen udfører
arbejdet gratis for os. De "hunde i snor"-skilte som var sat op, har været udsat for
hærværk. Hærværket er meldt til politiet, og der kommer nye skilte op,
Grundejerforeningen har udlånt et stykke af vores grønne område til Safiren i forbindelse
med deres udvidelse. Vores nye flotte hjemmeside er kommet op at kØre. Her kan man nu
søge mere brugervenlig info om vores område. Vi har også i grundejerforeningen prøvet at

samle alt det grønne vedligehold , som vijo altid har haft det med al vintervedligehold. Den
store legeplads har fået en skraldespand sat op. Den må kun bruges i forbindelse med

aktiviteter på lejepladsen. Hvis der konstateres misbrug, vil den blive fjernet. Der bliver i
hver parcelforening afholdt en fælles oprydningsdag i løbet af foråret. Der vil komme mere
info.

5.

Aflæggelse af regnskab 20L1.

a.
6.

Kasserer Jeanett fremlagde regnskabet f or 2011., og dette blev godkendt af de fremmødte.

Valg af bestyrelse.

a.

Katrine og Betina har valgt at stoppe efter 2 år. TAK for jeres arbejde. Line fra nr.2L4 og

7.

Morten fra nr.298 blev begge valgt for 2 år. Velkommen til.
Valg af suppleanter for 1--årig periode.
a, Nami genopstiller ikke, og Line blev valgt til bestyrelsen, For det næste år blev Sema fra

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

nr.256 og Stig fra nr.216 valgt.

a.

9.

flyttet, så vores suppleant Niels fra nr.276 overtager posten for 2 år. Ny
revisorsuppleant er Niels fra nr.792.
Valg af repræsentant til grundejerforeningen for L år.
Revisor Tina er

a.

Helle fra nr. 178 genopstiller og blev valgt.

10. Afstemning vedr. forslag om administrativ sammenlægning af grønne arealer og gadebelysning.
Kom ikke til afstemning, da ejerforeningen nedstemte forslaget på deres

a.

generalforsam ling.

1l-. Afstemning vedr. afskaffelse af bord/bænkesæt'
Mange beboere har følt sig meget generet af larm i forbindelse med ophold ved og omkring
borde/ bænkesættene ved legepladsen om aftenen. Det blev vedtaget forsøgsvis at fjerne

a,

disse og efterfølgende at evaluere, om situationen er bedret'

12. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Budgettet blev godkendt og kontingentet stiger ikke,

a.

13. lndkomne forslag.

a.

lngen

14. Eventuelt.

a. Forslag om vi stiller en lille bænk op ved gyngerne'
b. Husk alt parkering i buen skal være på de stenbelagte arealer og ikke på vejen eller foran
indkør.slerne, Sæt farten ned på vores veje, der er mange legende små og store børn, TAK..
Der var 38 husstande repræsenteret til vores generalforsamling. TAK for et godt møde, håber flere vil være

med næste gang.
Husk, at man altid kan kontakte parcelforeningen på parcelforeninsen@hotmail.com

