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Referat af Generalforsamling onsdag d. 18/3-2015 
 

Pkt. 1 Valg af dirigent 
 Kjeld Nielsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var 12 fremmødte 

repræsenterende 11 stemmeberettigede parceller.  

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år  
 Formanden kunne også i år konstatere, at de to container omgange var en succes. Der bliver stadig ryddet godt ud i 

haverne.  
Containerdatoer 2015 bliver 16.-17. maj og 24.-25. oktober. 
Foreningens hjemmeside er gået lidt død på grund af nogle tekniske vanskeligheder, der søges løst.  
Alle opfordres til at send deres e-mail oplysninger til formanden henrik.elgaard.jensen@mail.tele.dk, så kan meddelelser 
m.m. dels på den måde f.eks. om nabohjælp og indbrudstiltag. 
Herefter blev beretningen godkendt. 

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 Regnskabet blev godkendt. Årets underskud skyldes bl.a. at der er nogle ejere, der ikke har betalt skyldigt kontingent til 

tiden. De pågældende er blevet rykket og nogle af disse har i mellemtiden betalt. Kontingentet er uændret kr. 300,00.   

Pkt. 4 Behandling af indkomne forslag 
 Ingen forslag.  

Pkt. 5 Valg af bestyrelse 
 På valg var Nigel Sharp, der blev genvalgt, og Sven Thrysøe, der ikke ønskede genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem blev 

valgt Preben Munch Thomsen, Nørreskovvang 60B. Sven Thrysøe blev takket efter 18 år i bestyrelsen.  

Pkt. 6 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 
 Jens Borg, Nørreskovvang 70, blev valgt som suppleant.  

Pkt. 7 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
 Sven Thrysøe blev valgt som revisor og Poul Erik Arre blev valgt som revisorsuppleant. 

Pkt. 8 Eventuelt 

 Der blev diskuteret livligt omkring indbrud og nabohjælp, og der henvises til muligheden for at lave telefonkoder, så man 
kan advare hinanden ved mistænkelig færden i området. Husk at der findes en App med nabohjælp, som man kan opfordre 
omkringboende til at tilslutte sig.  

Høj hastighed på vejene blev også debatteret. Formanden opfordrede også andre til at tage initiativ til at rette henvendelse 
til de relevante instanser.  

 Kontingent for 2015 er uændret 300 kr. Indskud for nye medlemmer er fortsat 250 kr. Giroindbetalingskort er vedlagt 
generalforsamlingsreferatet. Det henstilles til medlemmerne at betale kontingent til tiden, da der ellers må påregnes 
rykkergebyr på 50 kr. Sidste rettidige indbetalingsdato er 30. juni 2015. HUSK at skrive navn og adresse på 
betalingskortet, da vi ellers ikke kan se, hvem betalingen vedrører. 

 Containerdatoer 2015 bliver 16.-17. maj og 24.-25. oktober. 
 

 
Formanden takkede for god ro og orden.  

 Bestyrelsen har konstitueret sig således: 
 Henrik Elgaard Jensen, Nørreskovvang 62 Formand 
 Nigel Sharp, Nørreskovvang 64 Kasserer 
 Preben Munch Thomsen, Nørreskovvang 60B Bestyrelsesmedlem 
 Jens Borg, Nørreskovvang 70 Bestyrelsessuppleant 
 Sven Thrysøe, Fiskebækvej 83 Revisor 
 Poul Erik Arre, Fiskebækvej 67 Revisorsuppleant 

 
 

 ? 

 


