
Grundejerforeningen

Fisken'87

Referat af generalforsamling d. 2415 ?:OLG

Efter indkomne forslag ser dagsorden således ud:

1. Valg af ordstyrer
Ad 1: Maria (72lvar ordstyrer hvis nødvendigt

\_, 2. Formandens beretning
Ad 2:Legepladsen er kommet på plads. Der blev lånt L6000 kr. fra vejfonden
til omkostninger i forbindelse med opsætning af legeplads, disse betales

tilbage over 2 gange. 1. gang i år.

3. Fremlæggelse af regnskab

Ad 3:Lotte (50) gennemgik regnskabet, se tidligere udsendte.

4. Budget for det kommende år

Ad:4 Se vedhæftede

5. Valg af formand - Maria fratræder bestyrelsesformandsposten

Ad 5: Der var ingen der meldte sig til at overtage bestyrelsesposten. Maria
(72) bliver siddende, dog kun til næste generalforsamling.

5. Valg af bestyrelse og suppleant - på valg er Lis (58), Gerd a UQ og Troels(56)

Ad 5: Alle 3 bliver siddende. Desuden er Anne Grethe (aG) også i bestyrelsen\!/' 
7. Valg af bilagskontrollant og Kassdr

Ad 7: Jette (54) og Lotte (50) fortsætter
8. Fællesarbejdsdag - Dagen er fastsat til lørdag d. 18 kl 9.30

Ad 8: Der skal ordnes kanter, klippes hæk, køres sand ud på legepladsen,
' sættes nøgleboks op, husnummer på skuret, optegnes p-pladser, bænke og

skur skal have maling, teltet skal tjekkes, træer ud til stien ska! fældes.

SÆT KRYDS I KALDENEREN!

9. Græsordning - Forslaget er at den kører som sidste år, desuden skal

telefon listen opdateres

Ad 9: Anne Grethe græsordningen. Hvis man har lyst til at være med eller vil

vide hvad det går ud på kontakt da Anne Grethe på tlf: 40896139



L0. Træer ud til stien - beskæres tyndes ud

Ad 10: Ordnes på fællesarbejdsdag

11. 30 årsjubilæum i grundejerforeningen i 2Ot7 - hvordan skal det
markeres/fejres?

Ad L1: Der er nedsat et festudvalg bestående af Claus (70) Jette (54) Dennis
(62) oeTove (68)

Der er lavet en facebookgruppe til gaden hvor der vil blive slået nye

informationer op. Find den under Grundejerforeningen Fiske n'87.
12."Aktivitets og spis sammen eftermiddag/aften" på legepladsen for børn og

voksne (en anden form for gade fest)
Ad 13: Festudvalget arrangere en dag efter sommerferien.

J 13. Afmærkning af parkeringspladser på gaden

Ad 13: Vi afmærker de oprindelige parkeringspladser på gaden til arbejdsdag:
Dette er for at vores gæster kan se hvor der er p-pladser. Der opfordres især
til at vi som beboere bruger og overholder dem, så vi ikke parkere til
gene for vores naboer. Vis hensyn og se om jeres gæster eller jer selv
generer med parkeringen.

1-4. Evt.

Ad 15:Hjemmesiden står Niels Peter (55) for at opdatere.
OPFORDRING:

HUSK AT RYDDE OP EFTER JER SELV EÅOE VED NYTÅRSAFTEN, STORSKRALD

DER IKKE BLIVER TAGET MED OG HAVEAFFALD.

På bestyrelsens vegne

Maria N. Kulmbak (72)



\-/ 
Ca. budget for Grundejerforeningen Fisken'87 2016/t7

Græsordning ca.
5000. -

Fæl lesd aql Genera lfo rsa m I i nq 1 500, -
Ba byqynge 300. -
Nøgleboks oq hængelås 200, -
Malinq til p-bås€, bænke osv. 704.-
Hus nr. til leqepladsen 100. -

Indestående 20727.-

I alt til budqet 7800.-
Rest 12927.-

Yderligere kommer
leqepladsen, prisen

der ekstra sand og sandkassesand
er doq end nu uvis.

til


