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Se også tilhørende præsentation

Referat
AD. 1

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 2019”.

AD. 3

Aflæggelse af regnskab

Regnskab 2019 bliver gennemgået. Resultatet af driftsregnskab 2019 er overskud på ca. 14.800 kr. Egenkapitalen er ca. 133.800 kr.
ved udgangen af året.
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Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

AD. 4

Der er kommet forslag:
fra Jan Thomsen (nr. 30). Forslår justering af lokalplanen på baggrund af mange dispensationer gennem årene.
Fælles drøftelse. Det vurderes, at det er svært at få ændret lokalplanen, og der er også forskellig holdning til emnet.
Thomas Lindevang vil undersøge og efterfølgende sende information til Jan om, hvorvidt der gælder særlige forhold for
vænge 1 samt om proceduren for, hvordan der i kommunen arbej des med lokalplaner og justeringer heraf.

Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent

AD. 5

Budget 2021 bliver gennemgået. Ved uændret kontingent forventes lille overskud på ca. 7.000 kr. i 2021 og egenkapital svarende til
ca. 111.800 kr.
Budget vedtages, herunder uændret kontingent for 2021, dvs. fortsat 1.000 kr. pr. år.

Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter

AD. 6

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
og 2 suppleanter:

AD. 7

Kaj Skov (nr. 71)
Sanne Kuhlmann (nr. 100)
Nikolaj Lip (nr. 32)
Henning Tvekov (nr. 5)

Valg af revisor og revisorsuppleant

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

AD. 8

Eventuelt

-

Ønske om flis på ”trampesti” bag vænge nr. 3

-

Der arbejdes i det kommende år videre med at etablere flere områder med engblomster, så vedligeholdelsesfrie som
muligt (se også referat fra sidste bestyrelsesmøde).

-

Der arbejdes i det kommende år videre med beplantning på støjvolden (se også referat fra sidste bestyrelsesmøde).

-

Kommunen arbejder på en udvidelse af området mod Ullerslev-siden, og i den forbindelse er der afsat ca. 1. mio. kr. i
budgettet til støjdæmpning fra motorvejen. Der arbejdes på en helhedsløsning, så der udover etablering af
støjvold/skærm langs det nye område også vurderes, om støjen fra ”hullet” ved den eksisterende støjvold/skærm kan
afhjælpes. Dialog i kommunen pågår. Vejdirektoratet har endvidere planer om støjdæmpende asfalt på motorvejen på
stykket forbi Langeskov, men tidspunkt ukendt.

Pænt fremmøde til generalforsamlingen, ca. 20 online-opkoblinger
Selvom fysisk møde selvfølgelig er at foretrække under
normale omstændigheder, fungerede det fint med virtuelt møde i den situation vi er i.
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