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2 sider

Refereretaf: Finn Lustrup
24 husstande
Antalfremmsdte:34 reprasenterende
I HENHOLDTIL VEDTAGTERNE
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valgaf dirigent
Formandensberetning
Foreleggelse
af det reviderede
regnskab
Godkendelse
af budgetherunderfastsettelseaf kontingent
Indkomneforslag
Valgaf bestyrelseog suppleanter
Valgaf revisorog revisorsuppleant
Eventuelt

politi.
indleg af JohnnyKastingfra Nordsjellands
var der et interessant
Forudfor generalforsamlingen
ad 1.

medat konstatere,
at
WillyJorgensen
213valgtestildirigentog indledtegeneralforsamlingen
generalforsamlingen
var lovligindkaldti henholdtil vedtagterneog dermedbeslutningsdygtig.

ad2.

og Jan Mikkelsengenenmgik
Formanden,MichaelFrydendalLarssengennemgikberetningen
Kelstedundersogelsen
samtde tilknyttedekommentarer.
derlAeftervinteren.
Derblevspurgt,om dervar planerom at f,erneoverskudssaltet,
Saltninq;
Vi forventerat saltetvil forsvindemedfordretsregnog det vil ogsAblivedyrt,hvisvi skal spule
det vak. HvadangArfor megetsaltningstyrervoresentreprenordet efterde reglerder galvoresansvarfor,at
derfor generelsaltningaf offentligveje,mensamtidigharhanovertaget
vejeog stierer i sikkerhedsmassigforsvarligstand.
M har
Grasslininq: Kommentarom at skranter odelaggesforelaggesvoresentreprenor.
men
til bl.ahundeefterladenskaber,
forespurgt
om mulighedfor at fd opsataffaldsbeholdere
kommunenharsvaret,at de ikkevil tommebeholderne!
Traer/ukrudt De kommentaterder har veret til trabeskaring samtukrudtpAhovedtrappen,
tagesop pAet bestyrelsesmsde.
Det er korrekt,at de har nogle&r pAbagen,mende er lavet,sAde passerind i
Leqepladser;
og vi holderselvlobendeoje
voresomrAdeog de er gennemgdetaf en sikkehedskonsulent
er i orden.
med,at sikkerheden
og kanformentlig
vil blivetagetop pAbestryrelsegmsde
Mindreborn:@nskeom babygynge
vil der bliveset p6.
efterkommesved at udskifteet bildak. Basketballbanen
finsom,at vi ikke skal foretageos noget.Petanquebane
Storrebsrn:Vi tolkerbesvarelserne
lidt.
meget
Bygronningen
og
den
benyttes
i
forvejen
ved
des
Efteronskevil vi nok flyfteden ned et stedved indkorslentil Kested.
Informationstavlen:
Forholdfor oAende:Indtilnu er der ikke sketulykkerved udkarslen,menfor at forbedresikkerhedenkunneet gadespejlvere en mulighed.Vedr.fortovpAStamvejnhardet varet pd
generalforsamlingen
i 2006,hvordet blevnedstemtmed3 for og 27 imod.Deter dyrtat anlegge fortov.Aleneet fortovi beggesiderop til 1. vej kosterkr. 91.000.Dertilkommerden
lobendevedligeholdelse.
men vi kanopfordretil, at
Bilister:P-forholdog fastepladserDetvil nok vare problematisk,
traileremrn.ParkerespAegengrund.Langsstikvejeneer der gasteparkering,som gernemA
er voresbumppAstamvejenblevetudjevnetlidt- Vi
bnyttes.I forbindelsemedasfalteringen
kan kunopfordretil at bilisternekorerforsvarligtp€ voresveje.
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med
Bestyrelsen
dragerkonklussionen
af undersogelsen,
at dergenerelter stortilfredshed
besvaretog deter til samnnligning
medlignendesporgesskedet arbejdevi gst. 47o/ohar
en megetflot besvarelsesprocent.
Bestyrelsen
takkeralle,der hargjortsig
maundersogelser
denulejlighed
at givederesmeningtil kende
Formandens
beretning
blevhereftertagettil efteretning.
ad 3.

regnskabet
og kommenterede,
at vihavdeudskudtbeskaKassererStigHansengennemgik
for at kunnekommeud af 2010medsortetal pi
ringog sparetp&ukrudtsbekampelsen
Regnskabet
blevgodkendtensstemmigt.
bundlinken.

ad 4.

for Ar 2011:
KassererStigHansengennemgik
budgetforslaget
Kontinqent:
Kontingentet
er blvetsat nedmedkr. 100og vilvare kr. 6.600pr. parcel.Antenom at kunne
neforeningskontingenetet
er sat nedmedkr. 400 pr parcel.Vi haren forventning
og hvisdet holdervil vi havekr. 110.000i kassebeholdopsparekr.48.600i reservefonden
ningenved6retsudgang
Budgetforslaget
blevherefterenstemmigtvedtaget.

ad 5.

Indkomneforslag
Ingen

ad 6.

Valg af bestyrelselSuppleanter:
MichaelFrydendalLanssen{301)Formand- lkke pi valg.
Hans-Erik
Pedersen(420)Nastformandonskedeikkegenvalg
FrankFabricius{311}Blev uden modkandidatervalgt som nastformand
Stig Hansen(319)Blev genvalgtsom kassereruden modkandidater
Finn Lustrup(209)Sekretar- lkke pi valg.
Martin Haugaardblev valgt som bestyrelsesmedlemuden modkandidater
AndersWejrup(109)Suppleant
anskedeikkegenvalg
Kent Horlyk Sehested(Kildevei2) blev valgt som suppleant uden modkandidater
Jan Mikkelsen(305)Suppleant- lkke pi valg.

ad 7.

Valg af revisorog suppleant:
WillyJorgensen(213)blevgenvalgtsom revisorudenmodkandidater.
valgtsom revisorsuppleant
udenmodkandiJannieAndersen(211)blevudentilstedevarelse
dater.

adL

Intet

slutteaf medat takkefor god ro og ordenog afsluttegeneralforsamlingen.
Herefterkunnedirigenten

Larssen
MichaelFrydendal
,/a

,l

t

3hr/h"/-*,
FrankFabricius
Bestyrelsesmedlem,

