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4. Godkendelse af budget og vedtagelse af kontingent til det
kommende år

Ordinær generalforsamling
Afholdt tirsdag den 25. april 2006, i Højvangshallens kafeteria.
16 husstande fremmødt.

Kontingent for 2006 er kr. 900 pr. husstand
Rettelser til forslag
Udgifter
Reparation af vej kr. 10.000, (Baggrund, 0 kr. realiseret 2005)
Forplejning arbejdsdag og fest kr. 4000 (Baggrund, vi forventer stort
fremmøde som i 2006)
For nærmere oplysninger se ”Budget for 2006”.
Revideret budget blev godkendt med 15 for og 1 imod.

Referat
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og arrangerede valg af dirigent
Søren Carlsen blev valgt til dirigent.
Indkaldelse blev uddelt rettidigt tid inden generalforsamlingen

2. Formandens beretning om det forløbne år og godkendelse
heraf
Der blev i det forløbene år afholdt 2 bestyrelsesmøder, den 18. juni var der
arbejdsdag, hvor fremmødet slog alle rekorder fra de forrige år. Vi holdt en
lille Sankthans fest.
Flemming redegjorde for planerne for gadelygterne på Stendyssen,
pakningerne er sat på plads i lamperne, lamperne liver efterset, jævnligt efter
en fælles plan i kommunen. Kommunen påregner indenfor de næste få år at
udskifte alle gadelamperne på Stendyssen til en ny type.
Beretning godkendt.

3. Forlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Bemærkning til posten ”Saldo (opsparing)”
Posten skal have sit rette navn ”Vejkonto”
Rettelse af trykfejl i omdelt årsregnskab
Det korrekte tal ”Indtægter i alt Realiseret” kr. 37.967,36
Revideret regnskab har de korrekte tal.
Festudvalg realiseret med 200 % skyldes det gode fremmøde til arbejdsdagen.
Nyt navn til post ” Forplejning arbejdsdag”
Gæld kr. 9000 er skyldigt beløb til gartner 2005 ved regnskabsafslutning, da
regning ikke var fremsendt.
Revideret regnskab godkendt.

5. Rettidigt indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter
På valg er:
Allan, Kent og Jørn
Ingen af de nævnte ønske at genopstille.
Valgt til bestyrelsen
Thomas (109)
Bent (135)
Søren (110)
Suppleanter
Allan (118)
Henrik (102)

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Revisor
Carsten (121)
Revisor suppleant
Henrik (102)

Bestyrelsen 2006
Formand
Jens Rafn
(106)

Sekretær
Flemming Væversted
(111)

Kasserer
Søren Carlsen
(110)

Bestyrelsesmedlem
Thomas Jensen
(109)

Bestyrelsesmedlem
Bent Jepsen
(135)
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8. Eventuelt
Der kom forslag op, om at vi arbejder med, hvordan vedligeholdelse af
læbælte op mod Gl. Viborgvej skal udføres. Stormfældede træer skal fjernes,
Dette skal ske i samarbejde med beboerne i nr. 113, 115, 117, 119, 121 og
Flemming i nr. 111, som koordinerer dette i forbindelse med arbejdsdagen
2006.
Vinter: Det blev talt om at eventuelt etablere kasser med sand ved de 2
bakker. Det blev aftalt at de, som ser de vinter glatte bakker som et problem,
må selv arrangere de nødvendige sandkasser. Eventuelle udgifter til materialer
refunderes af grundejerforeningen. I øvrigt henvises til information omdelt
januar 2006.

Referent
Flemming Væversted
1. maj 2006

Indtægter Kontingent 41 husstande a' kr. 900,00
Renteindtægt mv.
Andet
Indtægter i alt
Reparationer af vej
Udgifter
Snerydning
Gartner
Generalforsamling
Bestyrelsesmøder
Materialer til legeplads / fællesareal
Forsikring
Forplejning arbejdsdag og fest
Andet
Udgifter i alt
Hensættelse til vejkonto
Oversigt
Indtægter i alt
Udgifter i alt
Indtægter - udgifter

Bestyrelsen 2006
Formand
Jens Rafn
(106)

Sekretær
Flemming Væversted
(111)

kr 36.900,00
kr 1.500,00
kr 500,00
kr 38.900,00
kr 10.000,00
kr 3.000,00
kr 15.000,00
kr 1.500,00
kr 500,00
kr 5.000,00
kr 600,00
kr 4.000,00
kr 1.500,00
kr 41.100,00
kr 8.200,00

Kasserer
Søren Carlsen
(110)

Bestyrelsesmedlem
Thomas Jensen
(109)

Bestyrelsesmedlem
Bent Jepsen
(135)
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kr 38.900,00
kr 49.300,00
-kr 10.400,00

