Grundejerforeningen Helenelyst 2-68
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 15. september 2015 hos Anna
(28)
Til stede: Gitte (50). Tommy (46) og Anna (28).
Indkaldt var Henrik Normand (56) og Bo Rising (42) som kandidater til
formandsposten efter Torben Kolding, der rejser pr. 1.10.2015
Afbud: Allan (36)
Vi havde en snak med de to kandidater, der begge præsenterede sig.
Vi havde talt om, at der skulle gives et honorar til den, der blev valgt til formand.
Bestyrelsen bestemte, at beløbet vil være kr. 3.400,- som er det beløb, der
opkræves som årskontingent i grundejerforeningen. Beløbet svarer også til det, der
bliver givet til medlemmer af gartnergruppen.

Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22.
september 2015 hos Anna
Til stede: Bülent (2), Kamilla (4), Anne Lise (10), Eva (18), Tove & Svend Aage (20),
Leif (22), Birgitte (24) Anna (28), Bjarne (38), Bo (42), Tommy (46), Gitte (50), Ann
(52), Henrik (56) .
Fuldmagt fra 6, 36, 40, 44, 48, 54 og 64.
I alt 21 stemmeberettigede.
Indkaldelsen var varslet ved mail af 27.7. 2015 til den 24. aug. Senere udskudt til 22.
september 2015.
Bjarne blev valgt som dirigent.
1. Valg af formand
Er der andre, der ønsker at stille op? Det var ikke tilfældet.
Begge kandidater præsenterede sig, og efter en god spørgerunde gik man over til den
skriftlige afstemning. Birgitte blev valgt til stemmetæller.
Der blev afgivet 21 stemmer, 11 for Bo og 10 for Henrik.

Altså er Bo Rising (42) vores nye formand, tlf. 5099 9944, mail: br@brosting.net.

2. Evt.
Herunder var der flere spørgsmål vedr. den overordnede grundejerforening og
diverse planer for fremtiden. Herom mere til generalforsamlingen til foråret.
Større tal på postkasserne blev igen drøftet. Gitte: de kommer. Evt. på husmurene.
Spørgsmål om træer/beskæring af træer på skrænterne. Tages op i gartnergruppen
og videre til generalforsamlingen. Det er træerne, som står på folks egne skrænter,
som der er tale om. Vi overvejer en fælles beskæring af træerne.
Der blev fra flere sider klaget over vores græsslåmaskine, den er meget svær at
starte. Måske er det tid til en ny!!
En fælles hækklipper blev også efterlyst, svar: svært med opbevaring! Ligesom en
stor stige blev efterlyst (kan lånes hos nr. 22 og 28).
I øverste række 2-8 huserer en eller flere muldvarper. Hvad gør vi? Bestyrelsen
undersøger, hvad der kan gøres for at få udryddet dem.

Referat 22. september 2015 /Anna Jørgensen

