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Referatfra foreningensordinare generalforsamling
Tirsdagd.26. marts 2012afholdt pi Vekso kro
Referatnr.2O12-03
Vekso d. l9.april 2012
Refereret
af: FinnLustrup

3 sider

AntaI fremmadte:34representerende
26 husstande
DAGSORDENI HENHOLDTIL VEDTAGTERNE
4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valgaf dirigent
Formandens
beretning
Forelaggelseaf det reviderede
regnskab
Godkendelse
af budgetherunderfastsattelseaf kontingent
Indkomne
forslag
Valgaf bestyrelse
og suppleanter
Valgaf revisorog revisorsuppleant
Eventuelt

Forudfor generalforsamlingen
indleg af SsrenBenthin(Vekso)Rejseskildring
var der et interessant
fra
verdenskatastrofeomr6der.
ad 1.

Jan Reinmarknr 304valgtestil dirigentog indledtegeneralforsamlingen
medat konstatere,
at
generalforsamlingen
var lovligindkaldti henholdtilvedtegterneog dermedbeslutningsdygtig.

ad2.

gennemgik
Formanden,
MichaelFrydendal
Larssen
beretningen
godkendte
Revneri asfalten.Forudfor etableringen
af voresnyeasfaltbelagning
vi pAgene2010et tilbudfra NCCpAkr 500.000,hvorder blevrepareretrevneri den
ralforsamlingen
gamlebelegning og herefieretabbret et nyt ca. 3 ctn slkllagaf fleksibelasfattpa toppen.
NCCtog forbehoHfor nye revnedannelserfra trergdder, sorn\€r en af Srsagernetil de revner,vi havdei den oprindeligebelagning.Der blevogsi taget forbeholdfor revnegennemslag sornkan henforestil eksisterendeunderlagsmanglendebareevne"lsar pAvej 1 er der
kanhenforestiltrerodderetc.,menNCCpdpegede
ogsA
en del revner,der ikkeumiddelbart
pAen bakkekunnegiveproblemer
fordidet unmedrevnedannelse,
at vejenesbeliggenhed
derleggendebarelageroderesvek. Denvalgtelosningtil kr. 500.000skalses iforholdtilet
Selv
for kompletreetablering
af voresvejeinklusivunderlag/barelag.
tilbudpAkr. 2.000.000
veddennelosningvilleNCCikkegaranterefor,at der ikkevil kunneopsti revnedannelser.
meden fagmand,der kanvurdereom NCC
se pAdet evt.sammen
Mht.vej 1 vil bestyrelsen
vil vi fA udbedretde
for nogleaf revnerne.Underalleomstandigheder
kangoresansvarlig
revner,derer kommetindenneste vinterog lgbendesorgefor,at nyerevnerudbedres.
og bedtom,at der
Manqdeaf salt StigHansenhar haftjavnlig kontaktmedentreprenoren,
blevbrugtmindresaltog anvendten mindrespreder.Detharisar kunnemerkesved Fiskertil
blevbegrensettil midtp6 stredet.Vi skifter01.04.12entreprenor
husene,hvorsaltningen
gennemgA
omridetmedReel.
Reeli Sasum.StigHansenvil ligeefterovertagelsen
lndbrud:Denstoremangde indbrudvi er udsatfor i Kelstedgav bl.a.folgendebemarkning,I
en ikkeheltung"lille"mandijakke og hettetrojebarende
februarmAnedvar der observeret
pAen stramtsiddende
Finn
Lustrupbadom, at manmeddeltedet meddetsamme,
rygsak.
og mail.Deter i ovrigtstadigmuligtat tilmelde
kunnespredesvia hjemmeside
sAbudskbet
sig til politietssms-tjeneste.
Antenne:Til efter6retvil vi igenblivespurgtom, hvilkekanalervi snskerat modtagesom
grundpakke.
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Formandens
beretningblevhereftertagettil efteretning.
ad 3.

KassererStigHansengennemgikregnskabet.
Regnskabet
blevgodkendtudennevnevardige kommentarer.

ad 4.

KassererStigHansengennemgikbudgetforslaget
for Ar 2012.:
Kontinqent:
PAtrodsaf en kontigentstigning
pd kr. 1.200stigerkontigentil antenneforeningen
tet kun kr. 900.-pr. parcel.De sidstekr, 300,-hentervi bl.a.vedden besparelse
vi haropnAet
vedat skifteentreprenor,
der er 1o-'l5o/o
billigereen den nuverendeentreprenor
samtmedde
pengevi harkunnesparepAregnskabet
i2011.Kontingenteti2012
bliverherfterpi kr.7.500.
Dervar et stortonskeom, at entreprenorern
ogs6tog sig af gresslAningen
langsvoresegne
gresarealet,hvorhovedstien
hakke ud til hovedstien
inkl."hundetoilettet"
slAret knak. Detvil
bestyrelsen
drafteog tageen beslutning
om. Derer indkobt2 skilte,der kanhange p6 hegnet
i hjorneti hib om, at det kanbegransehundefterladenskaber
her.
Derblevspurgtom, hvordandetforholdtsig medvedligeholdelse
af forbindelsesstierne
ud til
Kilen.Detvil bestyrelsen
undersoge..
Budgetforslaget
blevherefterenstemmigtvedtaget.

ad 5.

Indkomneforslag
Forslag1: Slienkrat (tekstforkortet)

"Jegvil foreslitat grundejerforeningen
fremovertager initiativtil at der afsattes et belob til beskaring af sl6enkraftet,mod Maglehaj4116
medjavne mellemrumsd vi igenkan fd et smuktlavt,tet og fuglerigtslienkrat.
BEMERK:Veden beskaringer det ikke nogengod ide at lave en formfor dben stiimellemde haverder
venderud til slilenkraftetog selvekrattetideten sfldan"stf let kan bliveadgangfor uvedkommende.
Anni Rasmussen
Kelsfed104".
Forsfaget
medfortestordebatog detfremgik,at forslagetikkevar drsftetmedde avrigebeboere,der er
indhentet
Vi hartidligerei bestyrelsen
et tilbudp6 en beskaringnedi ca. 30 cm.
naboerud til slAenkrattet.
var megetimod,at krattetblevs6 lavt
hojdetil en prispA33.470incl.moms. En af naboernetil slAenkrattet
af forslagetikkebeskar,udenat de involverede
beom,at manveden evt.vedtagelse
og badbestyrelsen
kunne
at deni tilbuddet
angivnebeskeringshojde
boerevarenigeom hojden.StigHansenbemarkede,
afhengeaf, hvadder rentpraktiskvar muligtfor at dem,der skaludforebeskeringen.
blev:5 stemtetor.25 stemteimodog restenundlod
og resultatet
Herefterblevforslagetsendttil afstemning
kunnederforikkevedtages.
at stemme.Forslaget
pApeget,
hvormegetdetvillekomedafstemningen
at detikkekunnegennemskues,
Detblevi forbindelse
p6
(Forslagsstiller
forslaget
mulighed
for
at
forberede
sig
man
ikke
havde
haft
lsbende
at
beskere
og
at
ste
blevopfordrettil at udsendeindkomneforslagforudfor generalforvardesvarreikketil stede).Bestyrelsen
at forslagskulleudsendesindengeneralforFormanden
oplyste,at det ikkevar vedtegtsbestemt
samlinger.
menstottededennepraksisog foreslogvedtegtsandringtil neste Arsgeneralforsamling.
samlingen,
Forslag2: Snerydning
snerydderhar haft en tendenstil at lave
lgennemet par vintreharjeg bemarketat grundejefforeningens
snedepotop af min husgavlsamtforanmin postkasse.
laver noglereglerom at evt. snedepoter"laftes"ind pd gresJeg vil deffor foresll at grundejerforeningen
plenen ud for kelsted104og 106.sd ikke de to parcellerbliverbegraveti storresnemengder.I hveft tilfalde er det tankelastat lavesnedepotop ad en husgavlndr planen liggerfuldstandigfri.
104.
Anni Rasmussen'Ke/sfed
formentlig
vil indeholde
en stor
for gres og hakke villegAud,da snebunkerne
Flereudtryktebekymring
mengdesalt.Forslaget
blevhereftersendttil afstemning
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lngenstemmerfor. 6 stemteimod.Restenstemtehverkenfor ellerimod.Forslagetkunnederforikkevedtages.
ad 6.

ppleanter:
Valgaf bestyrelse/Su
Formand:
MichaelFrydendal
Larssen,
K301

Genvalgt

Nastformand:FrankFabricius,
K311

lkke pi valg

Kasserer:
StigHansen,K319

lkke p6 valg

Sekreter:FinnLustrup,K209Genvalgt

Genvalgt

Bestyrelsesmedlem:
MartinHaugaard,
Kl 01

lkke pi valg

SuppleantKentHorlykSehested,K2

lkke pA valg

SuppleantJanMikkelsen,
K305

@nskedeat udtrede

Til ny suppleant
valgtesThomasJellesen
K 309.
ad7.

Valg af revisorog suppleant:
WillyJorgensen(213)blevudentilstedevarelse,
menblevefteronskegenvalgtsom revisor
udenmodkandidater.
JannieAndersen(211) blevvalgtsom revisorsuppleant
udenmodkandidater.

ad 8.

lntetud overat FinnLustrupopfordrede
til at kommemedforslagog onskertil naste Ars
indlegforudfor generalforsamlingen.

Herefterkunne dirigentenslutte af med at takke for god ro og orden og afsluttegeneralforsamlingen.

MichaelFrydendal
Larssen
Formand,

'6-.(4/*r'-

./r

l.

l./

v/-i,rtez*.KasYerer,
Stig Hansen

MartinHaugaard
Bestyrelsesmedlem,

