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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING,
TORSDAG DEN 11. JUNI 2020, FOR
PARCELHUSFORENINGEN LASKEDALEN 1-99
Deltagelse af nr. 3, 5, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 35, 51, 57, 59 og 69
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
Flemming fra nr. 25 blev valgt
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Normalt vil vi, når vi fremlægger formandsberetningen, have kunnet berette om endnu et stille år
i vores parcelhusforening – dette er absolut ikke tilfældet i år.
År 2019 startede meget turbulent. Det trak ud med at få udarbejdet regnskab for vores tidligere
kasserer, og da det endeligt forelagde, stod det hurtigt klart, at noget var ravruskende galt.

Jo mere vores daværende revisor og nuværende kasserer borede sig ned i tallene, desto værre så
det hele ud. På generalforsamlingen sidste år måtte der meddeles, at der manglede cirka 82.000 kr.

Det blev på generalforsamlingen besluttet, at bestyrelsen skulle forsøge at inddrive foreningens tilgodehavende, og hvis dette ikke lykkedes af frivillighedens vej, skulle der indgives politianmeldelse.
Derfor blev det også besluttet ikke at godkende regnskabet for 2018, hvilket er baggrunden for at
der i dag skal godkendes regnskaber for både 2018 og 2019.
Heldigvis endte det med, at det skyldige beløb blev indbetalt.

Nu forestod et meget stort arbejde i at få ryddet op i kontingentindbetalinger med videre, som også
var blevet helt forsømt af den tidligere kasserer. Dette arbejde har vores nuværende kasserer, Maya
fra nr. 23, stået for, hvilket jeg på vegne af bestyrelsen og medlemmerne, vil takke Maya for.
Vi står nu igen med en veldrevet forening, så vi kan alle ånde lettet op. Det var et hårdt år, som startede rigtig skidt, men endte godt.
I hele processen fik vi rigtig god rådgivning af Parcelhusejernes Landsforening, som vi er medlem
af, og personligt vores formand Anders en rigtig god relation til deres formand Allan Malmskær,
hvilket nu faktisk har medført, at Anders er trådt ind i bestyrelsen ved dem også.
Men lige bortset fra det tidligere nævnte, ja så er der ikke rigtig sket noget i vores parcelforening
det forgangne år.
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3. Aflæggelse af regnskab
Der aflægges regnskab for både 2018 og 2019, da det grundet omstændighederne omkring
uberettigede udbetalinger fra den tidligere kasserer, ikke var muligt at lukke regnskabet for
2018 på forrige generalforsamling.

Maya gik regnskaberne igennem og nævnte for 2018 bl.a. tab på debitorer ved fra flytninger. Dette
er der kommet styr på. Desudene blev der indkøbt naboskilte på diverse posten.
Regnskab for 2018 blev godkendt.

For 2019 nævnte Maya at administrations posten var steget grundet mange udskrifter fra banken,
nye koder og BetalingService.
Vi har, dags dato, kr. 150.726,60 i vores Parcelhusforening og kr. 100.024,61 i vores vejfond.
Paul, nr. 59, synes det er mange penge at have stående i en lille forening som vores.
Vi skal passe på ikke at blive en ”spareforening”. Der blev nævnt som mulighed at overfører
”et stort beløb” til vores vejfond.

Ligeledes ønskede Paul mere information fra, både vores egen parcelhusforening, men også
den store fælles grundejerforening hvor vi årligt betaler 30.000. Hvad får vi for de penge og
hvad sker der i vores område?
– Her blev der igen opfordret til at følge helenelyst.wordpress.com, facebookgrupperne
‘Helenelyst nyt’ og ‘Parcelhusforeningen Laskedalen 1-99 (ulige numre)’,
‘brabrand beboerne’ og www.voresbrabrand.

Ingen i bestyrelsen har tid og lyst til at lave et månedligt nyhedsbrev (hverken online eller offline),
men bestyrelsen vil forsøge, at komme med små facebook-opslag når der sker noget, der har
relevans for vores forening/område. Der blev nævnt 4-5 opslag – alt efter aktivitet i vores område –
om året. Som Paul sagde: ”bare lidt... så vi følger der sker noget”.
En opfordringer lyder herfra... Brug de kanaler, der er – til at informere og hjælpe jeres naboer.
Skulle I få nys om, der kunne have relevans for andre, så meld det ud. Det behøver ikke kun at være
forsvundne katte og cykler!!!!
Regnskabet for 2019 blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Der er indkommet et forslag om, at der skal undersøges mulighederne for opsætning af en
hjertestarter på Laskedalen – dette kunne hensigtsmæssigt ske i samarbejde med de 2 øvrige
parcelforeninger i Laskedalen.
Der er foreslået at den skal opsættes på gavlen af hus nr. 69, som er midt i området.

Forslaget blev godkendt og bestyrelsen vil høre om de to andre parcelhusforeninger vil være med
til at finansiere den. Hvis ikke... blev det besluttet selv at stå for dette.
Grit nævnte, at vi skal huske at få budgetteret med vedligholdelse af hjertestarteren.
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5. Vedtagelse af budget
A: Bestyrelsen stiller forslag om, at alle i bestyrelsen skal være kontingentfritaget
(i dag gælder det kun formand og kasserer.)
B: Ligeledes stilles der forslag om, at kasseren desuden får et vederlag på 2.500 kr. årligt.
C: Endeligt stilles der forslag om, at de nu nuværende 3 årlige kontingentopkrævninger
fremover ændres til 1 årlig opkrævning, som vil ske i maj.

Maya fremlagde budget med forslag til kontingentfritagelse for bestyrelsen og godtgørelse
til kasseren på 2.500 kr. Budget for 2020 lyder på -7.500 kr.

Her blev der diskuteret meget ... skulle Maya ‘belønnes’ for sit enorme og tidskrævende arbejde
(ca. 200 timer) med at få orden på regnskaberne, BS og indbetalinger. Et arbejde, som alle har stor
respekt og anerkendelse for. Da dette ikke var en del af forslaget... endte det med afstemning og
diskussion af A, B og C.

Nogle satte spørgsmåltegn ved kontingentfritagelse for hele bestyrelsen. De mente, at det stadig
skulle være på frivillig basis – som de sagde: “det er jo ikke vildt tidskrævende at holde 6 møder om
året”.
Bestyrelsen argumenterde for, at det var tænk som en lille erkedtlighed for at sidde i bestyrelsen
og at det måske var den lille erkendtlighed, der skulle til for at andre beboere vil engagerer sig lidt i
vores forening/område. Det har i en lang periode været de samme folk i bestyrelsen og de samme
beboere, der kommer til generalforsamling. Så et håb om at flere vil være med....
A blev godkendt med 10 stemmer for og 4 imod.
B blev godkendt med 14 stemmer for.

Maya nævnte omkostningerne ved at sende opkrævninger OG rykkere ud via BetalingService
3 gange årligt. Det vil være væsentligt nemmere og billigere at lave én årlig opkrævning – og vi
snakker trods alt kun om 1650 kr. årligt. Skulle der værere beboere, der flytter – vil de selvfølgelig
få penge tilbage og de nye vil modtage en opkrævning på tilsvarende.
C blev godkendt med 14 stemmer for.

Der blev spurgt om vi er trykke ved et budget med underskud på 7.500,- kr. Både nu og fremadrettet. – Vores likvidbeholdning er sund, så svaret var JA. Desuden blev der nævnt to poster;
græsslåning og snerydning, der kan påvirkes positivt. Vi kan vælge ét år selv at slå græs og spare
de penge (IKKE noget negativt mht. Pauls arbejde) og vi kan være heldige at få en mild vinter
og ikke skal betale så meget for snerydning og saltning.

Der blev foreslået – som i pkt. 3 – at overfører et stort beløb til Vejfonden. Vi har pengene til det og
når dagen kommer hvor vi skal have nyt asfalt, så koster det! Bestyrelsen vil kikke på dette.
Budget blev godkendt!

6. Valg af formand
Nuværende formand Anders Lynge Haagensen er villig til genvalg
Anders blev genvalgt som formand uden modkandidat
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter  
Den nuværende bestyrelse, Jonas Kristensen nr. 33, Flemming H. Nielsen nr. 25,
Jacob Lundsgaard nr. 19 samt Maya M. Koustrup nr. 23 er villige til genvalg.
Alle blev genvalgt uden modkandidater.

Jens nr. 5 blev valgt som bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Kurt nr. 69 blev genvalgt som revisor
Martin nr. 17 blev revisorsuppleant
9. Eventuelt
Har man ændringsforslag på generalforsamlingen!! Hvad må man... hvad skal man jvf. reglerne?
Maya vil undersøge dette.

Der køres stadigt for stærke på vores veje og højrevigepligt overholdes ikke.
Skal der sætte skilte op spørger nr. 3? – Tror ikke flere skilte hjælper, MEN ta’ fat i dem, der køre for
stærkt og sig det. Ligeledes vil vi skrive det IGEN i vores referat (hemed gjort) og på FB.
VI SKAL HAVE HASTIGHED NED på vores veje inden der sker en ulykke.
Sidste års sommerfest blev nævnt og der var stemning for endnu én. Kurt nr. 69 vil gerne være
torveholder igen – på den betingelse, at han selv kan deltage. Der er allerede lagt to datoer til
afstemning op på vores facebookside. Er I endnu ikke medlem af denne gruppe, så opfordres det
hermed!
Datoerne er 8. august og 15 august 2020.

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden.
Tak til de fremmødte.

referant: Jacob, 19
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helenelyst.wordpress.com

voresbrabrand.dk
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