Generalforsamling 23.03.2017
MØDEDATO: 23.03.2017

Mødested: Langeskovhallernes Cafeteria

MØDE INDKALDT AF

Per Lund Nielsen

MØDETYPE

Generalforsamling #5

REFERENT

Tanja Falkø & Jette Viisholm-Mattsson

Mødetidspunkt: 19. 30

Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3.

Aflæggelse af regnskab

4.

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

5.

Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant

8.

Eventuelt

Referat

AD. 10

Valg af dirigent

Jan (nr. 30) valgt som dirigent. Verificerer, at formalia er overholdt.

AD. 2

Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Særskilt dokument: ”Bestyrelsens beretning 2016” vil blive placeret på hjemmesiden.
NB – Kommunen har udbedret nogle af de ønskede punkter, f.eks. klipning af hæk. Der følges op på møde med kommunen i maj.

AD. 3

Aflæggelse af regnskab

1

Resultatet af driftsregnskab 2016 er overskud på ca. 18.100 kr. Restancen på de 1000 kr. er betalt. Egenkapitalen er ca. 82.200 kr.
Ved uændret kontingent forventes overskud på ca. 12.000 kr i 2018.
Regnskab og budget vil fremgå af hjemmesiden.

AD. 4

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag.

AD. 5

Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent

Budget fremgår af hjemmesiden. Foreslår uændrede indtægter. Forventer at regnskabet 2017 balancerer.
Budget vedtages, herunder uændret kontingent for 2018, dvs. fortsat 1.000 kr pr. år.
AD. 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Per Lund Nielsen (nr. 71)
Tanja Falkø (nr. 90)
Jette Viisholm-Mattsson (nr. 54)
Valg af 2 suppleanter:
Nikolaj Lip valgt (nr. 32)
Sanne Kuhlmann valgt (nr. 100)

AD. 7

Valg af revisor og revisorsuppleant

Thomas (nr. 63) genvalgt som revisor
John (nr. 102) genvalgt som revisorsuppleant

AD. 8

Eventuelt

Det fungerer godt, at information vedr. grundejerforeningen nu sendes via mail. Mail -oversigten er ført ajour, og det er husejers
ansvar at holde bestyrelsen informeret om korrekt mailadresse.
Der gøres opmærksom på, at der er generalforsamling i antenneforeningen mandag d. 27.3 kl. 19.
På stamvejen er der ”hul” ved et manglende allé-træ.
Støj fra motorvejen forventes reduceret med tiden, som beplantningen får fat. O gså ”træer/buske”, der er selvsået på skrænterne
vil kunne afhjælpe. Beregning på støjniveauet anbefales.
Kommunens grunde får slået græs 2 gange årligt.
Pænt fremmøde, ca. 20 personer 
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