Grundejerforeningen Helenelyst 2-68
Referat for generalforsamling tirsdag den 24.4.2018 ved Helenelyst 58, 8220 Brabrand.
1. Velkomst
Tilstede: Hus nr. / navn
2
4
6 Sevket kom kl 20.
8
10 Anne Lise
12 Erna
14 Mie
16
18
20 Tove / Sven Aage
22 Leif
24 Birgitte
26 Michael
28
30
32

34
36
38 Bjarne
40
42 Bo afbud
44
46 Tommy afbud
48
50 Gitte syg/afbud
52
54
56 Henrik
58 Soner
60
62
64 Jonas afbud

66 Julie afbud
68

2. Valg af dirigent
Bjarne referent nr.38 Henrik nr. 56
3. Aflæggelse af årsberetning.
- Nyt fra den overordnede bestyrelse.
- Generalforsamling d. 22/5 kl. 20:00 i Brabrand lokalcenter, se yderligere info
Soner, nyt fra den overordnede grundejerforening, der bliver ikke gået videre for at etablere multibane
på https://helenelyst.wordpress.com/
- Sommer - arbejdsdag
- Nyt cvr nr.
- Indhentning af tilbud på flisearbejde ved indgang til Helenelyst og Helenelyst 56.
Bestyrelsen tager det bedste tilbud
- Indhentning af tilbud på tage belægninger skal renses.
Bestyrelsen arbejder videre med en løsning på afrensning af tage.
- Ny skraldeplads overdækning.
- Ny affaldsordning. Vi skal huske at slå pap sammen og håndtere affaldet ordentlig, huske at håndtere og sortere
affaldet.
- Kloakdæksler.
Der er blevet skiftet kloakdæksler de steder hvor de er revnet.
Der vil blive skiftet yderligere dæksler efter behov.
- Opfølgning på kontingent betaling.
Der er en enkelt restance.
- Referat fra Grundejerforening for Helenelyst, Porskær og Laskedalen (vedhæftet)
4. Godkendelse af regnskab 2017 og budget for 2018 (Vedhæftet)
Regnskabet godkendt
5. Valg af formand. Soner (58) genopstiller som formand og blev valgt.
6. Valg af 4 øvrige medlemmer af bestyrelsen. Gitte(50), Tommy(46), Bjarne(38), Birgitte (24) genopstiller. Blev
genvalgt.
7. Valg af suppleanter.

Første suppleant er Anne lise nr. 10, Anden suppleant er Hanne. 22.
8. Valg af revisor Jannik tager tjansen endnu et år.
9. Behandling af indkomne forslag.
- Ingen pt. Det er vigtigt at indsende forslag til afstemning på generalforsamling inden 1 marts. Ifølge vedtægterne.
10. Evt.
Havegruppen kører videre med fire i gruppen og melder tilbage om den bør udvides med en femte.
Forslag om oversigtskort sendes ud sammen med turnusblanketten for græsslåning.
Forslag om ny plæneklipper som er mere brugervenlig for alle M/K
Forslag om større papcontainer ved nr 24-26 der vurderes på behovet.
- Dato for en evt arbejdsdag. Bestyrelse vender tilbage med en dato.

