
Generalforsamling den 29. maj 2016 

Dagsorden. 

Valg af dirigent er Frank 

Valg af referent er Marlene 

Valg af stemmetæller er ikke nødvendigt 

8 husstande er repræsenteret til generalforsamlingen.  

Formandens beretning 
Ikke den store aktivitet. Volmer rettede efter stormen henvendelse om væltede træer, 
hvorefter Helle og Tomas fik etableret kontakt til pågældende grundejere. Vi troede vi 
havde en aftale med vores sædvanlige sne-entreprenør. Det viste sig han gerne lige ville 
have haft en bekræftende opringning, så det er vi opmærksom på til efteråret. Der blev 
sidste år henledt opmærksomhed på lamper/vejbelysning på Højvejen. Vi har ikke haft 
taget det op bestyrelsen, men det vil blive gjort i nær fremtid. Vi skrinlægger vejbump 
for nu.  Ole K er trådt ud af bestyrelsen og suppleant Ole T er derfor tiltrådt i 
bestyrelsen.  

Fremlæggelse af regnskab 
Vi har to tilgodehavende kontingenter. Den ene er indbetalt for nylig. Den anden er 
stadig under behandling. Regnskabet blev godkendt. 

Godkendelse af budgetforslag 
Bestyrelsen har fremsat to budgetforslag, idet der var et ønske om nedsættelse på sidste 
års Generalforsamling, 
Det ene med en nedsættelse af kontingentet til kr. 1000,-, det andet med de sædvanlige 
kr.1350,- om året.   
Men da der stadig er tvivl om hvad reparation af vejene kommer til at koste, blev 
Generalforsamlingen enige om at køre videre med kontingentet på de kr. 1350,- årligt.  
Der kommer forslag om at få stynet træerne på Højvejen. 
Endvidere taler vi om, at få undersøgt faskinerne, da vandet ikke løber ordentligt 
igennem.  
På sidste Generalforsamling blev der talt om vejbelysningen på Højvejen. Den 
nuværende belysning lyser udad og ikke lige ned på vejen. Da dette er til gene for nogle 
husstande, vil Tomas kontakte Eltel vedrørende problematikken.  

Behandling af indkomne forslag 
Mange glemmer, at forslag på Generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal meddeles til 
bestyrelsen senest 1. april, da der så er mulighed for at udsende disse sammen med 
indkaldelsen til Generalforsamlingen.     
Det blev besluttet at skrive en reminder på hjemmesiden om dette. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleant.  



På valg var Helle, Tomas og Ole, som efter enighed på Generalforsamlingen fortsætter.  
Frank bliver valgt som suppleant. Suppleanterne er velkomne på møderne, men behøver 
ikke at deltage.  

Valg af revisor samt revisorsuppleant 
Volmer og Carsten fortsætter også som revisor. 
Bestyrelsen retter henvendelse til Merete, om hun også ønsker at fortsætte som 
suppleant.  

Evt. 
Der kommer ikke girokort mere og det vil der blive gjort opmærksom på på 
hjemmesiden.   
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at rette henvendelse, såfremt der er noget de 
gerne vil have på hjemmesiden. 

Bestyrelsen er konstitueret som følgende 
Helle er formand, Tomas er kasserer, Marlene er sekretær, Ulla og Ole er menige 
medlemmer. 


