Dato:
Sted:
Deltager:
Fra Best.:

14. april 2014
Medborgerhuset, Hvidovrevej 288
G/F Svendebjerg Fremødte 26
Steen M, Jytte, Hans Henrik, Kurt, Peter, Bjarne C.. Katja og
Jes.
Referent:
Kurt Holm Petersen
Fremmødte: 23 Matrikler (31 personer)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bestyrelsesmøde:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af regnskab for 2013 og budget for 2014.
Vedtagelse af kontingent, honorarer og diæter.
Valg af kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter..
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Indkommende forslag.
Eventuelt.

Mødereferat:
Pkt. 1

Peter Larsen blev af bestyrelsen foreslået som dirigent. Valgt uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen var lovligt varslet.
Herefter gav han ordet til formanden Steen Maagaard for aflæggelsen af bestyrelsens
beretning.

Pkt. 2

Formanden bød velkommen og en særlig velkomst til nye grundejere.
Bestyrelsen består af Steen (formand), Hans Henrik (næstformand), Jytte (kasserer),
Kurt (sekretær), menige medlemmer: Bjarne, Jes, Katja, revisorer: Peter, Bjarne og
suppl. Carsten
Hvad skete der i 2014:
26/8 Vor revisor gennem mange år Per Skals døde efter lang tids sygdom, Kurt og Ole
deltog i begravelsen.
19/9 Trådte Steen Holdt trådte ud af bestyrelsen efter mange år
2013 bød igen på ”byfornyelse”, vi fik 3 nye huse, derudover havde vi en tilgang på 1 parcel, Svendebjergvej 53 fra naboforeningen.
Vi har forsøgt at afholde 6 aktiviteter i år, Banko, Julefest blev aflyst pga. manglende
tilslutning. Det er ærgerligt, når vi har brugt så meget energi på forberedelser og endda
måtte afbestille Cafeen 2 gange.
Vi har haft nogle uheldige sammentræf i foreningen i år, FUGLE, vi skal opfordre til kun
at max en håndfuld om dagen, for at holde bestanden af rovfugle og rotter væk. De laver
også en masse svineri.
Vi står over for et spændende år, vi skal bruge skruetvinger på kommunen, for at få vores vejbump, samt høre hvad man gøre ved parkering, Vi forsætter, med skruetvingerne
over for vore skyldner af kontingent og sender dem til inkasso.
Derfor meld jer til bestyrelsen, vi har brug for jeres hænder og energi. Sidste år har
været op af bakke pga. manglende hænder.
Vi skal i år have valgt 1 medlem, 1 suppleant og 1 revisor suppleant.

Pkt. 3

Regnskabet blev gennemgået af kassereren Jytte.
Der var kommentarer til posten ”Restance”, dette blev forklaret af formanden og kasernen –at noget af det skyldes de mange salg/køb af ejendomme hvor ejendomsmæglerne

ikke har rettet henvendelse til grundejerforeningen, og derfor kan der være restancer
fra fraflytter. Dette er noget der arbejdes på. Herefter blev regnskabet godkendt.
Budgettet for 2013 blev gennemgået, og der var følgende kommenterer: posten på kr.
10.000?. Det er det beløb bestyrelsen kan bruge uden at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der efter blev budgettet godkendt.
Pkt. 4

Kontingent og honorarer er uændret og godkendt.

Pkt. 5

Kasserer Jytte Jepsen blev genvalgt
Bestyrelsesmedlemmer: Hans Henrik og Katja Hansen blev genvalgt.
Suppleanter: Bo Høegh Westhoff og Bjarne Christrup blev genvalgt.

Pkt. 6

Revisor: Peter Larsen blev valgt som revisor og Steen Holdt blev valgt som suppleant

Pkt. 7

Bestyrelsens forslag omh. Rykkergebyr: Da ikke halvdelen af medlemmerne var mødt op,
var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, derfor indkaldes der til ekstraordinær
generalforsamling d. 6. maj i medborgerhuset

Pkt. 8

Eventuelt: Niels Jørgensen Toftegaard, kan vi forvente at kommunen opsætter skilte
osv.
Der var en debat omkring den nye færdselslov omh. Parkering. Der blev henstillet at bestyrelsen henvender sig til kommunen om de nye regler betydning.
Der var en del debat omh. Vejbump, bestyrelses afventer det sidste udspil, hvis den går
os imod henstilles til at vi tager en professionel til at udfærdige et brev til kommunen.
Vi skal bruge hjemmeside til information til medlemmerne løbende.

Formanden Steen M. takkede Peter Larsen for vel udført arbejde, og ønskede alle en god sommer.
Generalforsamlingen sluttede kl. 18:50
Bestyrelsens
Formand.
Kasserer
Best. med.

sammensætning efter generalforsamlingen:
Steen Maagaard, Hellbergsvej 9.
Jytte Jepsen, Svendebjergvej 28.
Kurt Holm, Svendebjergvej 24A.
Katja Hansen, Will. Booths vej 9.
Jes Juel Jensen, Hellbergsvej 18.
Hans Henrik Møller Velling, Svendebjergsvej 45.

Suppleanter:
Bo Høegh Westhoff, Cath. Booths vej 55.
Bjarne Christrup, Svendebjergvej 27.
Revisor:
Revisorsuppleant:

Peter Larsen, Kålagervej 30.
Bjarne Jensen, Hellbergsvej 8.
Steen Holdt, Chat. Booths vej 33. Revisorsuppleant

PGV.:
Kurt Holm Petersen
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Formand Steen Maagaard, næstformand Hans Henrik Møller Velliing, Kasserer Jytte Jepsen, Sekretær Kurt Holm Petersen
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Referat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 6. maj.
Fremmødte:
Fra bestyrelsen: Kurt, Jytte, Bjarne, Katja og Steen M.
Fra grundejerne var kun Svendebjergvej 15 repræsenteret.
§ 9 stk 3 er nu ændret til:
Ved udsendelse af rykkere pålignes følgende gebyrer: Første rykker kr. 100,00 anden rykker kr.
150.00, Derefter fremsendes der rykker som skal betales senest 10 dage efter. Herefter overgives
uden yderligere varsel til inkasso.
Mødet sluttede kl: 18,45.
Pfv.
Kurt Holm Petersen.

Side 3 af 3 –
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