Referat ordinær generalforsamling Helenelyst 141-171, 181-245 og 312-470 (storparcel matr. nr.
6A-6G) den 23. april 2014

!Deltagere:
•
•
•
•
•
•

Jørgensen Sørensen (6E)
Uffe Thomassen (6A)
Mikkel Holme (6G)
Rasmus Bach (6F)
Henrik Thue Nielsen (6C)
Ingen deltagere fra parcelforeningen 6B

!Referent: Henrik Thue Nielsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
o Rasmus Bach
2. Formandens beretning
o GE Fibernet færdig med er grave. Der laves en kontrol i løbet foråret.
o Udvidelse af Laskedalen. Målsætning om bud skulle være hos kommunen inden
sommerferien. Grundejerforeningen indlemmes i Laskedalen/Porskær. Overordnet
grundejerforening varetager grønne arealer. 32 grunde til salg.
o Fartdæmpende foranstaltninger. Mulighed for finansiering gennem kommunen
(nok ikke muligt). Først når ny grundejerforening er på plads tages emnet op igen
omkring hvilken type fartdæmpning der skal etableres.
o Omkring grønne arealer generelt, overvejes bl.a. nye områder til større børn/
unge. Det drøftes om der skulle afsættes en beløbsramme for hvordan dette kan
gøres, således bestyrelsen eller en arbejdsgruppe kan arbejde videre.
Udarbejdelse af plan i samarbejde med landskabsarkitekt. Integrere arealet ned
mod bålpladsen er der tænkt i. Tarzanbaner, træer, bænke osv. Endnu ikke
besluttet endeligt, men tages med på gf. Beløbsramme i størrelsesordenen 400k.
Finansieres af kassebeholdning. Fordelt over en årrække.
o Helenelyst.net opdatering sendes til Rasmus Skov. Se på forsiden af Helenelyst.net
for hvordan du kommer i kontakt med Rasmus.
o Sommer og vintervedligeholdelse varetages af Buus.
3. Aflæggelse af regnskab
o Gennemgang af regnskab.
o Sommervedligeholdelse af beskæring af beplantning lægges op til den
overordnede grundejerforening. Der hjemtages tilbud fra Buus.
o Vi fortsætter med GEA, der lige skal ordne bedene ned til Porskær, samt fjerne
træstøttepæle ved stamvej.
4. Budget godkendt med uændret kontingent.
5. Valg af formand. Enstemmigt vedtaget at Rasmus Bach fortsætter. Godkendt.
6. Valg af bestyrelsen. Fortsætter uændret. Godkendt.
7. Valg af revisor og suppleant. Revisor, Jørgen Bach. Suppleant, Mikkel Holme.
8. Eventuelt
o Ordinær generalforsamling Helenelyst/Laskedalen/Porskær den 21. maj 2014 (se
Helenelyst.net)
o Nedsættelse af arbejdsudvalg til grønne arealer
o Der efterlyses en ny kasser til den overordnede grundejerforening da den
nuværende aftræder ved kommende generalforsamling, kassere. Er den eneste
der ville kunne aflønnes i bestyrelsen jf vedtægterne.

!Generalforsamling afsluttet.

