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Hvis der er enkelte huller i græsset, er det op til den enkelte at reparere
de sidste småting. Evt. ved fælles hjælp på arbejdsdagen.

Referat af Ordinær Generalforsamling - 2012
Tirsdag den 28. februar klokken 17:30.
Sted: Motel Europa, Hobrovej 890, 9230 Svenstrup.
Referent: Flemming V Jørgensen
Der var 19 husstande repræsenteret og i alt 27 beboere til GF.

De af generalforsamlingen 2011 afsatte penge til vedligeholdelse af
vejen blev ikke realiseret i 2011

1. Valg af dirigent. Keld valgt, generalforsamling er varslet rettidigt i
henhold til vedtægterne, og er beslutningsdygtigt.
2. Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf.
Formandens beretning er afkortet, kan ses i sin fulde længde ved
henvendelse til bestyrelsen.
Vinter vedligeholdelse, der har vi en aftale med Klitgaard, at bestyrelsen
ringer hvis det er nødvendigt at rydde sne.
Areal mod øst er ved at omdanne sig til natur skov og det er godt.
Vi bekæmpede nogle af tidslerne, og vi modtog i år ingen klager fra
naboer til området.
Arbejdsdagen blev gennemført med godt resultat, formanden takkede
udvalget for det gode arbejde.
Efter fjernvarme renoveringen, blev der foretaget syn på vejen. asfalt
belægningen fik nyt slidlag, der hvor fjernvarme var gravet ned samt
enkelte huller og ramper blev repareret.

Diskussion efter beretning
I forbindelse med vedligeholdelse af vejen blev det vedtaget at
bestyrelsen kan efter egen vurdering bruge nogle penge til at lappe
revner og huller i vejen.
Forslag med bitumen lag og skærver (som cykelsti ved Svenstruphøj)
over hele Stendyssen til en pris af 125.000kr. vil vi ikke bruge, da der
var nogle indvendinger, svært at skrabe sne, rulleskøjteløb er umuligt,
meget ru at falde på, kan det holde i 10 år?
Beretning godkendt
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
Liselotte gennemgik regnskabet og regnskab er godkendt uden
bemærkninger.
4. Rettidigt indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget
5. Godkendelse af budget og vedtagelse af kontingent for det
kommende år. Liselotte gennemgik budget.
Vedtaget kontingent for 2012 er 1000 kr.
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Materialer til lejeplads/fælles areal: Bevoksning mod Gl. Viborgvej,
behøver en kraftig vedligeholdelse, beskæring og nye træer. Derfor
besluttede generalforsamlingen at forhøje denne post til kr. 15.000
Arbejdsdag: Grundet god tilslutning til aftens arrangementet sidste år
blev det besluttet at afsætte kr. 5000, dog må dette beløb ikke
overskrides. Der henvises til en lille egenbetaling eller sammenskud.

Budget for 2012
Indtægter Kontingent 41 husstande a' kr. 1000,00
Renteindtægt mv.

Udgifter

kr 41.000,00
kr 2.500,00
kr 43.500,00
kr 10.000,00
kr 5.000,00
kr 15.000,00
kr 3.500,00
kr 500,00
kr 15.000,00
kr 700,00
kr 5.000,00
kr 1.000,00
kr 55.700,00

Indtægter i alt
Vejkonto
Snerydning
Gartner
Generalforsamling
Bestyrelsesmøder
Materialer til legeplads / fællesareal
Forsikring
Arbejdsdag
Diverse
Udgifter i alt

Oversigt
Indtægter i alt
Udgifter i alt
Indtægter - udgifter

kr 43.500,00
kr 55.700,00
-kr 12.200,00

6. Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter.
Valgt; Liselotte (102) og Karin (114).
Suppleanter; Hans (112) og Birgitte (107)
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Revisor: Lilian (109)
Revisor suppleant Anne Lise (140)
8. Eventuelt.
Fælles arbejdsdag er fastsat til den 16. juni – vi mødes og sætter telt op
fredag aften kl. 19
Festudvalg Det gode og entusiastiske festudvalg fortsætter: ☺ ☺ ☺
Lillian (109, Jørgen (108) og Hans(112)
De vil varetage forplejning og aftens arrangement på arbejdsdagen den
16. juni Samt eventuelle andre små arrangementer i løbet af året
Læbælter mod vest, op langs Gl. Viborgvej.
Flemming (111) koordinerer sammen med husstande (133, 115, 117 og
119). Vi hyrer Svend Adriansen der er uddannet indenfor grønne
læbælter, træer m.m. http://www.dengroenne.dk/ Det er nu vi skal tynde
ud, og det er det som han udfører på denne årstid. Vi går i gang her fra
primo marts.
Senere skal der efterplantes med træer og buske ifølge vores
beplantningsplan.

Budget blev godkendt uden yderligere bemærkninger
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