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1: Valg af dirigent.
Per Vendel Moth, Dy 73 blev valgt. Der var fremmødt 18 stemmeberettigede
– ingen fuldmagter.

2: Beretning om det forløbne år.
Da alle havde fået omdelt formandens beretning, var der ingen grund til
at gentage denne. Der var følgende spørgsmål:

Angående nabohjælp havde der ingen reaktion været. For at imødese et e-
ventuelt behov/ønske udsendes – sammen med referatet – tilmelding til mø-
de og med eventuel dato og sted.

Kommentarer angående manglende suppleanter til bestyrelsesmøde, hvilket
bestyrelsen beklagede ikke hidtil havde været kotume, og lovede at invi-
tere disse til næste møde.

I formandens beretning nævnes at budgettet bør være 1 år forud. 2 medlem-
mer havde indvendinger mod dette, da det vedtagne budget derfor ikke pas-
sede med de faktiske udgifter, de følgende år. Der var lidt diskussion
angående betalingsdatoer og budgetvedtagelser.

Beretning godkendt med 17 stemmer (1 undlod).

3: Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Revisorerne har ikke godkendt regnskabet inden udsendelse, da det er gan-
ske svært at samle medlemmer af bestyrelsen, grundet meget skiftende ar-
bejdstider. Revisorerne har dog nu gennemgået regnskabet, uden det har
givet anledning til kommentarer.

Spørgsmål/kommentarer til regnskabet:

På spørgsmål om forsikring blev oplyst at dette var en ansvarsforsikring
for evt. ansvar/skader der skete på grundejerforeningens område og som
foreningen kunne kendes ansvarlig for.

Omkring sprøjtning er dette blevet et meget ømtåleligt emne. Skal der
sprøjtes mere? Der var enighed om fortsat sprøjtning her på foreningens
arealer, specielt brændenælder.

Vedligeholdelsesbeløbet er meget stort, men alene udgifterne til fjernel-
se af resterne fra sidste års Sct. Hans bål beløb sig til over 10.000 kr.

Et medlem foreslog at detaljere de enkelte poster i regnskabet mere ud-
tømmeligt. I så fald ville regnskabet fylde flere sider, så man var enige
om at dette behov ikke var til stede. Hvis enkelte er interesseret i,
hvilke poster der er indeholdt i bestemte beløb er man altid velkommen
til at kontakte kassereren.

Regnskabet enstemmigt godkendt.

4: Forslag med økonomiske konsekvenser.
Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmer. Bestyrelsens forslag
om uændret kontingent for 1999 blev vedtaget. Budgetforslaget for år 2000
blev – på baggrund af debatten – trukket tilbage.

5: Forslag i øvrigt.
Ingen forslag indkommet.
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Ang. de lovede figurer til legepladsen, som et medlem havde mulighed for
at skaffe, har bestyrelsen intet hørt og heller intet gjort omkring det-
te. Det besluttedes at nedsætte et legepladsudvalg, der må bruge ca.
15.000,- kr. der resterer fra tidligere vedtagne budget.

6: Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var Flemming Lönqvist og Jens Fastholm. Begge genopstillede. Fra
medlemmer blev foreslået opstilling af nogle modkandidater. Charlotte Ih-
le, Dy 83 og Heidi Christiansen, Dy 81, blev foreslået og accepterede op-
stillingen.

Ved skriftlig afstemning blev følgende resultat:

Flemming Lönqvist: 11 stemmer

Jens Fastholm: 9 stemmer

Charlotte Ihle: 8 stemmer

Heidi Christiansen: 7 stemmer.

Flemming Lönqvist og Jens Fastholm blev genvalgt.

7: Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Charlotte Ihle og Heidi Christiansen blev foreslået og enstemmig valgt.

8: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Vagn Hedegaard og Ehlers Hansen vælges. Kirsten Rasmussen vælges til re-
visorsuppleant.

9: Eventuelt
Forespørgsel til vedtægter. De har hidtil kunnet afhentes for 50 kr. hos
formand/kasserer. For nogle år tilbage blev disse gratis omdelt til alle
medlemmer, med opfordring til at gemme vedtægterne sammen med skødet. Der
er åbenbart mange der mangler disse, derfor vil de kunne afhentes gratis
hos kassereren eller formanden, når nyt oplag er genoptrykt.

Der blev nedsat et legepladsudvalg, bestående af: Heidi Christiansen,
Charlotte Ihle og Kirsten Asger-Olsen.

Der mangler stadig enkelte hjørner at belægge med SF-sten.

Det er svært at være ”snekostfører” her i foreningen. Folk fejer blade
sammen i bunker på fortovet uden at fjerne dem, således at blade, sne og
andet skidt bliver slynget lige op i hovedet på føreren når han kommer
med kosten. Grusbunker på fortove er også ganske ”populært”, men uhyre
farligt ved snerydning og så kan fortovet jo heller ikke benyttes til sit
formål.

Bilernes fart er – visse steder – ganske høj. Dæmp den!

Husk at holde rendesten fri for skidt og ukrudt.

Husk også at overholde reglerne om beskæring af hække, træer og buske
langs fortovene.

Ref. Jens Fastholm


