
Grundejerforeningen

Fisken'87

Referat af generalforsamling d .23/5 2AL7

1. Valg af ords§rer
Ad 1: Maria (72)

2. Formandens beretning q
Ad 2: lkke det store at berette for 2016, der er kommet nye til i nr. 88. Annette og

Anders med deres søn Johannes

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Ad 3: Lotte (50) fremlagde tidligere uddelte regnskab

4. Budget for det kommende år

Ad 4: Kommende års budget er vedlagt

5. Valg af formand

Ad 5: Maria 72 bliver siddende

6. Valg af bestyrelse og suppleant

Ad 6: Gerda (74), Lis (58), Anne Grethe (46) oS Troels (56) bliver alle siddende

7. Valgaf bilagskontrollant

Ad 7 : Jette (641 fortsætter

8. Fællesarbejdsdag DATO 1016 kl. 10.00

Ad 8: Vi lejer en flismaskine tiltræet der ligger ud mod stien.

Desuden skal de sædvanlige ting som hække klipning, kanter, ukrudt osv. ordnes.

Der skal skiftes et par lægter på skuret, legepladsen skal kigges efter, oprydning i

skuret + lave plads til opbevaring af det nye telt, samt indkøbes nye borde og bænke

(Dennis (50) undersøger markedet)

Maling af skures færdiggøres.



9. Bidrag fra Grundeierforeningen til 30 årc jubilæumsfest

Ad 9: Grundejerforeningen betaler i år for mad og lokaler til alle deltagende,

grundet det er jubilæumsfest. For hele dagen betales et beløb på 50 kr. pr.

deltagende voksen. Festudvalget udsender invitation.

10. Oprettelse af Gadefestkonto

Ad 10: Der blev foreslået at vi bruger indtægterne fra udlejning af teltet til en årlig
gadefest/dag. Dette blev vedtaget.

11. Nye chikaner på veien

Ad 11: Dette udskydes til 2018

12.Oprydning på gaden

Ad 12: IGEN I ÅR OPFORDRER VI TIL AT RYDDE OP SÅ DER IKKE STÅR SKRALD,

HAVEAFFALD OG LIGNENDE PÅ GADEN.

13.lndførelse af brev og buket til nye tilflyttere
Ad 13: Fremadrettet vil nye tilflyttere modtage et informationsbrev samt en buket.

Brevet er vedlagt, så alle kan se informationerne.

14. Græsordning (Foreslåes at den fortsætter som sidste år)

Ad:14: Ordningen fortsætter som den plejer, har man lyst at blive skrevet på listen

skal man kontakte Anne Grethe (45)tlf:408961.39

15.lndkøb af nyt festtelt, da det gamle desværre er muggent

Ad 15: Niels Peter (50) står for indkøb af nyt telt

16. Fjernelse af de sidste træer samt leje af flismaskine

Ad 16: Gerda(74) spørger Tor + bror om de vil rydde det sidste stykke ud mod stien.

17. Ny forplejning til fællesarbeidsdag qder er foreslået pølser på grillen ;-|
Ad 17: Dette blev vedtaget Anders (8å) står for indkøb af pølser.
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Budget for 2AI7|I8

Græsordning ca. 5.000.-

Fæ I lesda gl genera lforsa m Ii ng 1.500.*

Leje af flismaskine L200.-

Jubilæumsfest max pris 7.500,-

Nyt telt 2.500.-

lndestående 25.719.-

I alt til budget L7.300.-

Rest 8.419.-


