Generalforsamlingsreferat i henhold til nedenstående indkaldelse/dagsorden:
I henhold til Parcelforeningen storparcel Helenelyst matr.nr. 6A-6G vedtægters kapitel
5, indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 18. april 2017 kl. 20.00, hos
Jørgen Sørensen, Helenelyst 223, 8220 Brabrand.
I overensstemmelse med vedtægternes kap. 5, stk. stk. 6 er dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
(Underskrevet af Kassereren og revisoren)
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
(Ingen til behandling)
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
6. Valg af formand.
(Nuværende formand, Michael Bisgaard Larsen genopstiller ikke)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
(Nuværende kasserer, Jørgen Sørensen genopstiller)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Ad. 1)
Michael blev valgt enstemmigt som dirigent og referent uden modkandidater.
Tilstede var:
Poul Loft (GF på Toppen), Verner Snog (AB Helenelyst), Jørgen Sørensen (AB Ved Skoven),
Jacob Bang (GF Helenelyst…) og Michael Bisgaard Larsen (GF Skovly).
Der var modtaget afbud fra:
Charlotte Kildsgaard (GF Helenelyst…) og Kristina Hove Østergaard (Lillebælt).
Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indkaldt og fuldt beslutningsdygtigt.

Ad. 2)
Formandens beretning:
Bestyrelsen har i årets blot været samlet kort i marts for at planlægge det års
generalforsamling.
Området har i vinterhalvåret været en del plaget af indbrudsforsøg og -tyverier.
Husstandene i vores andels- og grundejerforeninger, har heldigvis været forholdsvis
forskønnet for ødelæggelser og tyverier.
Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen holder generalforsamling tirsdag
den 22. maj kl. 20.00 her på lokationen. Alle er velkomne og brænder du for at udvikle planer
for udearealerne i området, så er det der du skal møde op.
Multibanen er endelig skrinlagt og der er lige pludselig mange midler at råde over og
mulighed for at drømme lidt.
Så er der lavet ny hjemmeside www.helenelyst.net.
Byggeriet på tulipgrunden begynder lige så langsom at tage lidt form. Grundejerforeningen
havde ikke den store succes med at påvirke i forhold til vejforhold og bygningsprocent og højde.
Dog ender det med, at der ikke opføres punkthuse i 6 etagers højde, men blot i 4 etagers
højde.
Ad. 3)
Bestyrelsens revisor Jørgen Sørensen fremlage 2017 regnskabet, som blev godkendt uden
bemærkninger.
Ad. 4)
Der var ikke modtaget forslag til behandling på årets generalforsamling.
Ad. 5)
Budgettet med udgangspunkt i et uændret kontingent blev kort gennemgået og enstemmigt
vedtaget.
Ad. 6)
Jacob Bang lod sig opstille og blev enstemmigt valgt som ny formand.
Den nye bestyrelsen konstituere sig på en måde, hvor repræsentationen i
Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen for den kommende
Bestyrelsesperiode, bliver varetaget af Jørgen Sørensen.
Ad. 7)
Michael kunne oplyse at Kristina forud for generalforsamlingen havde meddelt, at hun
fortsætter i bestyrelsen. Michael selv bliver også siddende som medlem.
Charlotte, som var til generalforsamling i GF. Helenelyst, havde forud for generalforsamlingen
meddelt Michael, at hun ikke fortsætter i bestyrelsesarbejdet.

