
Grundejerforeningen

Referat af generalforsamling d. L2/5-2015

L. Valg af ordstyrer

Maria 72var ordstyrer. 7 Huse (Nr.46, 50,58,72,74,76,781var repræsenteret.

2. Formandens beretning:

Der er indkøbt ny græsslåmaskine, den anden der blev købt i 2014 gik desværre i stykker

og det kunne ikke betale sig at reparere den.

Overdragelse af fællesarealerne har været en lang proces grundet bl.a. oprettelse af CVR

nr., tinglysning af vedtægter, JK lnvest er flyttet og skulle findes igen, samt papirer der er

blevet sendt frem og tilbage imellem formanden og advokaten. De er nu underskrevet fra

begge parter og vi mangler hermed kun tinglysningen også er det Grundejerforeningen

Fisken'87 der er ejer af fællesarealerne. Dette kommer dog til at betyde en advokat

regning på ca. 18.000 kr. Der afventes byggetilladelse fra kommunen, når denne er
god kendt påbegyndes legepladsopsætningen.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Regnskabet er vedlagt referatet. Der er i 20l4lLS blevet brugt penge på græsslåmaskine,

tinglysning af fællesarealet samt andre småting.

På vores Højrentekonto står der 89.632,01. kr. På opsparingen står der 53.496,24kr.

4. Budget for det kommende år

l2OL5/LO vil der være store udgifter da legepladsen inkl. udgravning, sand, forankring,

beton og opsætning løber op i ca. 58.500 kr. yderligere kommer der en advokatregning på

ca. 18.000 kr. Desuden er der græsordning samt fællesdag der skal finansieres.

5. Valg af formand

Maria 72 bliver siddende

6. Valg af bestyrelse og suppleant

Lis 58, Gerda 74, Lotte 50 og Troels 56 bliver siddende som hhv. bestyrelsesmedlemmer,

kasserer samt suppleant. Michael nr. 66 træder ud og Anne Grethe 46 træder ind.

7. Valg af bilagskontrollant

Jette 64 fortsætter

Fisken'87



8. Fælles arbejdsdag

Fælles arbejdsdag bliver d.2816 kl. 10.00 sæt X i kalenderen
Der skal ordnes de sædvanlige ting såsom hækklipning, oprydning ud til stien, kanter og

ukrudt evt. træfældning ude ved stien.

9. Græsordning

Kører som det plejer, man kan tilmelde sig hos Lars 84, hvis ikke man er tilmeldt. Der bliver

sidst på sæsonen udbetalt 400 kr. pr gang man har slået græs.

10. Projekt Legeplads

Da vi på bestyrelsesmøde kiggede på legepladsen igen, fandt vi ud af at denne nu kan fås

med gyngestativ. Dette blev vi enige om til generalforsamling at vi medkøber. Da vi ellers

ved senere interesse for gynger skal indhente en ny byggetilladelse betale for yderligere

udgravning, dette vil derfor blive dyrere på sigt. Yderligere blev det besluttet at vi hyrer et

tømrerfirma til opsætning, da vi kan få det gjort i løbet af kort tid samt vi har en garanti på

at opsætningen er udført af professionelle.

Det betyder selvfølgelig også at legepladsen isig selv bliver dyrere, da gyngerne koster

ekstra, større udgravning, mere sand opsætning osv. Desuden er advokatregningen jo

desværre en meget uforudset regning.

Vi har ikke alle pengene stående på vores almindelige konto, derfor blev det enstemmigt

vedtaget på generalforsamlingen at opsparingen dækker det resterende beløb.

L1. Evt. og indkomne forslag (Forslag til bestyrelsen senest d. L/5 2015)

Der blev talt om at vi muligvis ifremtiden bliver pålagt at få kloak separation

(regnvand/spi ldeva nd ). Dette u ndersøger u ndertegnede.

Der blev foreslået indkøb af fællesstillads, dette blev ikke vedtaget.

Der er efterfølgende blevet gjort opmærksom på at der på gaden bliver
parkeret uhensigtsmæssigt, både overfor naboer, gæster samt hvis der
skulle komme udrykningskørertøier i gaden. Bestyrelsen opfordrer herfor at
man benytter de parkeringspladser der er til rådighed på gaden. Dette er

mellem de opstillede pæle på begge langsider samt de 3 parkeringspladser

der er langs fællesarealet.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Maria N. Kulmbakl7z


