Grundejerforeningen Helenelyst 2-68
Referat af generalforsamling torsdag 23. april 2015 hos Anna (28)
Til stede: , Camilla & Rasmus (4), Sevket Cay (6), Anne Lise Laursen (10), Eva Becker
(18), Hanne & Leif Brogner (22), Birgitte Husted (24), Michael Haagensen (26),
Bjarne Elm (38), Tommy Nguyen (46), Henrik Normand (56), Jannik Jepsen (68)
Bestyrelsen: Torben Kolding (formand) (44), Gitte Straarup (kasserer) (50), Laila
Renee Otte (42), Anna Jørgensen (referent) (28). Afbud fra Allan Brøckner (36)
1. Velkomst. Torben bød velkommen til den store forsamling.
2. Valg af dirigent. Gitte blev valgt.
3. Aflæggelse af årsberetning.
Torben: Vi fik sat nye postkasser op og nye lamper, som har forskønnet området.
Vi forsøger at få lamperne til at være tændt til kl. 1 om natten.
Fra overordnet grundejerforening: Man har lavet en udviklingsplan for de fælles
grønne arealer – opstilling af multibane med kunstbelægning, bander og mål over for
det eksisterende legeplads (ca. kr. 400.000) + meget mere. Altsammen over en 5-årig
periode. Der er godt ½ mio. kr. i kassen. Henrik Normand har rundsendt skrivelse
herom – se denne.
Der er stadig overvejelser om en slags fartneddæmpende tiltag på indkørselsvejen.
Folk kører meget stærkt. Der vil igen blive rettet henvendelse til politiet herom.
Talte igen om lastbilparkeringspladsen/campingpladsen overfor. Der bør gøres noget!!
Vi må fastholde den overordnede grundejerforening herpå. Det er påtalt adskillige
gange.
Der er ordinær generalforsamling i overordnet grundejerforening onsdag den 20.
maj 2015 kl. 20 på lokalcenter Brabrand, Voldbækvej.
Talte om gartnergruppen, Laila rejser herfra, så der er brug for en ny. Birgitte (24)
vil gerne være med, således består gruppen af Birgitte (24), Henrik (56), Allan (36),
Torben (44) og Anna (28). Der blev stillet forslag om at lave en plan for, hvad
gartnergruppen skal tage sig af. Vil blive udarbejdet. Der blev udtrykt ønske om en
mørtelbør til vort redskabsrum.
Den øverste affaldsø trænger virkelig til at blive udskiftet – måske skulle den
overdækkes!

Talte om at forbedre velkomstbrevet med flere oplysninger, og om at forbedre
sedlen ved affaldsøerne. Kan vi sortere mere?
4. Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2015
Gitte gennemgik regnskabet, der udviser en saldo pr. 31.12.14 på kr. 86.564,34.
Den store post har været udskiftning af lamper og postkasser kr. 40.000,-.
Budget for 2015 er nogenlunde det samme som tidligere. Regnskab godkendt.
Igen oppe at vende omkring etablering af en vejfond til vedligeholdelse af vort
område, der jo nu er 10 år.
5. Valg af formand. Torben rejser fra vort område til efteråret, men vil godt
fortsætte et par måneder endnu.
6. Valg af 4 øvrige medlemmer af bestyrelsen. Gitte, Allan, Anna – villige til
genvalg. Nyvalgt blev Tommy Nguyen (46), der gerne vil træde ind i
bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter. Bjarne (38) og Birgitte (24) villige til genvalg.
8. Valg af revisor. Jannik (68) valgt.
9. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har stillet forslag om at opsætte skilte med husnumre på endegavlene, så
man bedre kan se de enkelte husnumre, som er meget små.
Diskussion om placering og om der vil være lys nok – det undersøges.
10. Evt.
Der blev spurgt ind til multibaneprojektet m.m., og ved håndsoprækning
var der overvejende positiv stemning fra vores område.
PS. Fra sidste bestyrelsesmødereferat – vi stiler efter at afholde fælles
arbejdsdag lørdag den 13. juni fra morgenstunden.

Ref. 24. april 2015/Anna Jørgensen

