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Referat fra foren i n gens ord i nare generalforsaml ing
Torsdag d,20. april 2010 afholdt pA Vekso kro
Vekso d. 13. maj 2010
Referatnr.2010-03
3 sider

Refereretaf: Finn Lustrup
23 husstande
Antalfremmadte:
27 reprasenterende
DAGSORDENI HENHOLDTIL VEDTEGTERNE
4
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Valg af dirigent
Formandensberetning
Foreleggelseaf det reviderederegnskab
Godkendelseaf budgetherunderfastsattelse af kontingent
Indkomneforslag
Valg af bestyrelseog suppleanter
Valg af revisorog revisorsuppleant
Eventuelt

Forudfor generalforsamlingen
var der besog af Per Thomassen,konsulentfor Rationelvinduer

ad 1.

WillyJorgensen213 valgtestil dirigentog indledtegeneralforsamlingen
med at konstatere,at
generalforsamlingen
var lovligtindkaldti henholdtilvedtegterneog dermedbeslutningsdygtig.

ad2.

Formanden,MichaelFrydendalLarssengennemgikberetningen:
Renoveringaf vejene:Afstedkomen del sporgsmAlog debat,og formandenorienteredeyderligere:Vi har haft 3 firmaertil at give tilbud,og vores-valg_vilvareNCC, sifremt forslagetvedDer vil blive lagt et sAkaldt2 cm. FlexfaldasfaltlagovenpAdet
tages pi generalforsamlingen.
eksisterendeasfaltlagefter de udbedringer,der er nodvendige.Asfaltener lys, som den vi har
i forvejen,og pA stiernevil der blivelagtet OB-lag,der bestAraf lose sten,som tromlesned.
Asfaltenkan legges i 6n bane pi stikvejenetil forskelfra de nuvarende to. Stamvejenskal
dog pga. breddenlegges ito baner.
Som svar pA sporgsmAl:Der kan ikke gives garantipA holdbarhed,men der er en forventet
lang levetidpA det (ca. 2Oir). Medlemmeraf bestyrelsenhar varet ude at se pA veje, hvor
det er anvendt,men det er forholdsvisnyt, si der er ikke mange Ars erfaringermed det.
Kommunenanvenderdet ogsAtil deresveje"
Borqerlauqet:Krydset,Kirkestrade, Kildevej,Smedestrede ved Kelstedgird.Sagen har ligget i Borgerlaugetstrafikgruppeuden, at der desverre er sket nogetved det! Formandenlovede, at der var foretagetnoget i den sag inden neste generalforsamling
skullehavevaret tilendebragt
allerede,men den hArdevinAntenneforeninqen:
Omstillingen
ter har forsinketarbejdet.Det forventesat vere klar ultimojuni. Det vil bliveundersogt,hvad
det vil kostefor den enkelte,hvis man velger ikke at blivetilsluttet,da Jan Reinmarkpipegede, at det villeblivebilligereat anskaffesig en parabol.
Kontrakten,der er indgAetmed YouSee (tidligere4+) gelder i 5 5r, men kan brydesefter 3 Ar,
uden at det vil koste os noget
Formandensberetningblev hereftergodkendtaf forsamlingen.

ad 3.

KassererStig Hansengennemgikregnskabet,udenat det gav anledningtil bemerkninger,
Herefterblev regnskabetgodkendt^

20. april 2010 side 2 ?f 3
Referatfra qeneralforsamlinqen

ad 4.

KassererStig Hansengennemgikbudgetforslagetfor hr 2010:
Kontinqent:For at sikre vores likviditetforeslis det, at kontingentetstiger med kr. 600,- pr
parcel,si vi kan betaleden voldsommeudgift,vi har haft til vintervedligeholdelse
i vinteren
2009-10.De 3 fsrste mAnederhar kostet kr. 50.000 mere end, hvad vi normaltbruger.Endviogsi steget,hvilketde kr. 300,- af stigningenskal dakdere er udgiftentil antenneforeningen
ke. Derudoverer det indeholdt,at vi fortsatsetter kr. 700,- pr. parcel i vejfondeni2010. Vi har
sA et hAbom, at kunne sette kontingentetned til naesteir.
Budgetforslagetblev hereftervedtaget.

ad 5.

Indkomne forslag
Bestyrelsenhar fremsat 3 forslag
Forslag 1: Reparation af foreningens veje ved benyttelse af midlerne i vejfonden
Kvalitetenaf foreningens veje er efterhdndeni sd ddrtig stand, at bestyrelsenforesl1r, at vi
benytter midlerne ivejfonden til renovering af veje og stier i Kelstedifordret 2010.
Vi har indhentet tilbud fra forskelligeleverandarer, og udgiften for en renoveringaf veje og stier belaber til 500.A00kr., hvilket svarer til det opsparede belsb.
Bemerkninger:AsfaltenpA vejenevil blive lagt pi i lobet af en uge. En vej vil blive lukketad
gangen.Arbejdetmed stiernevil forlobe over 3 uger. Der vil blive givet skriftliginformation
om, hvorn3rde enkelteveje asfalteres.
Vi har fiet et tilbudpA kr. 500.000,som kan reguleresmed 5% mereellermindre.
@konomi:
Der manglerstadigat bliveudfortnogleboreprover,men hvis udgiftenpludseligskullehavne
pA kr. 600.000,vil det udlaseen ekstraordinergeneralforsamling.
Opkorsler:Alle opkorslervil blivefjernet,men da asfaltlagetvil stige med 2 cm., vil de miske
ikke vare nodvendigelangere. Skulle nogen alligevelsnske deres opkorsel reetableret,vil
det blive udfsrt uden udgiftfor grundejeren,da det i sin tid blev betaltaf den enkelte.
- Dettevil blivebestilt.
Det blev onsket,at der blev lavetopkorslertil forbindelsesstierne
Forslagetblev herefterbragttil afstemningog enstemmigtvedtaget
Forslag 2: Andring af Vejfond til Reservefond
Bestyrelsenforesl&r,at vi fra og med 01.01"2011(Ordlyd endret fra: fra og med 2010) stopper indbetalingernetil den nuverende vejfond og i stedet sparer op i en reservefond.Belsbet
fores/dsi den forbindelsenedsaf fra de nuvarende 70A kr. pr. parcel/Artil 400 kr. pr parcel/dr.
Denne opsparing i en reservefond benyttesfremover til gennemforelse af projekter og/eller
ekstraordinare udgifter, der ikke kan finansieresover den almindeligedrift.
Bestyrelseer berettiget til at disponere over reservefondensmidler op til kr. 50.000pr dr, uden
forudgilende godkendelsepA generalforsamlingen.
Forslagetskabte en del debat for og imod at andre fra vejfondtil reservefond,og rAdighedsbelsbetp6 de kr. 50.000,-kom ogsAtildiskussion.
Forslagetb'levhereftersat til afstemningmed folgenderesultat:
15
For
8
lmod
3
Hverkenfor eller imod
(6n af modedeltagernehavde pA det tidspunktforladtmodet)
Forslagetblev hermedvedtaget.

Referatfra qeneralforsamlinqen
20. aoril 2010 side 3 ?f 3

Forclag 3: Reklamefinansieret legeplads
Det danske firma lndu tilbyder et koncept med "reklamefinansieretlegeplads"
Bestyrelsenforesl€tr,at der arbejdes videre med det koncept, s€tvi kan fd en ny legepladspd
vores del af Kilen.
Gennemfarelsenaf forslaget forudsatter, at vi kan fd alle udgifterne til legepladsenreklamefinansieret.

Efteren del debat, hvor tilkendegivelserne
overvejendevar negative,blev forslagetsendt til
afstemninq.
For
lmod
Hverkenfor eller imod

4
10
12

Forslagetblev hermed nedstemt.

ad 6.

Valg af bestyrelse/Suppleanter:
MichaelFrydendalLarssen(301) blev genvalgtsom formand uden modkandidater.
FinnLustrup(209)blevgenvalgtsom sekreter uden modkandidater.
Jan Mikkelsen(305)blevgenvalgtsom suppleantuden modkandidater.

ad7.

Valg af revisor og suppleant:
Willy Jorgensen(213) blev genvalgtsom revisoruden modkandidater.
JannieAndersen(211)blevvalgtsom revisorsuppleant
uden modkandidater.

ad 8.

Traudskiftninq:Er der ikke tagetstillingtil, men 211 mA gernefjerne"pinden",og ved nyplantningsnskes det, at treet placeres1 meter lengere fremme i rabatten.
Vintervedliqeholdelse:
Entreprenorenvil reparerede skader,der er forvoldti forbindelsemed
snerydningen.
Afstemninqer:
Alle afstemninger
ved generalforsamlinger
vedtagesmed alm. flertalsbeslutningerundtagenvedtagtsandringer
Bestyrelsesarbeide:
Bestyrelsenopfordrermedlemmertil at melde sig, hvis der skullevare
nogen,der gernevil hjelpe bestyrelseni deresarbejde.

Herefterkunnedirigentenslutteaf med at takke for god ro og orden og afsluttegeneralforsamlingen.

Formand,MichaelFrydendalLarssen
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