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Referat af generalforsamling den 15.03.2006 

Mødested: Stengårdsskolens mødelokale (22 fremmødte grundejere). 

Tidspunkt: Onsdag den 15. marts 2006, kl. 19.00 

l. Valg af dirigent 

Kristian Kohn (E 18) blev valgt som dirigent. Flemming S Nielsen (H 12) blev valgt til referent. Dirigent kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var fra forsamlingen den kommentar til indkaldelsen, at 
det omdelte regnskab ikke var godkendt Lh.t. vedtægterne. (Det godkendte - uændret i forhold til det omdelte - blev 
dog omdelt ved generalforsamlingen). Efter lidt debat blev det vedtaget at gennemføre generalforsamlingen. 

2. Formandens beretning samt orientering fra tele-udvalget 

Formanden fremlagde sin beretning. Bl.a. oplyste han, at fastelavns- og St. Hans arrangementerne har været rigtigt 
succesfulde med fint fremmøde. Desuden har vejfest været afholdt på Hedebyvej i 2005. Der var næsten fuldt 
fremmøde her, og en gentagelse i 2006 er planen. Formanden opfordrede de øvrige veje til at tage lignende 
initiativer. Vedrørende fællesarbejder efterlyste formanden bedre fremmøde, så der kan gøres mere til foreningens 
fælles gavn. Som oftest er bestyrelsen og nogle få andre alene om disse arbejder. Formanden orienterede om en 
ansøgning fra grundejer, der ønsker vinduer mod vejsiden. Bestyrelsen får byggeansøgninger tilsendt fra kommunen 
til udtalelse, og har sendt sin anbefaling retur til kommunen med en præcisering af, hvor bestyrelsen vil acceptere 
vinduer placeret mod vejsiden. 

It-udvalget ved Kristian Kohn orienterede om bestyrelsens undersøgelser m.h.t. fælles TV og/eller internet mv. Der 
er indhentet et enkelt tilbud fra IDe, men bestyrelsen har ikke fundet dette attraktivt nok (for dyrt og 
utilstrækkeligt). Der har været enighed om, at vi må afvente mere attraktive løsninger, før dette evt. skal tages op 
igen. 

Formandens beretning blev godkendt. 

3. Regnskabsaflæggelse 

Det godkendte regnskab var ikke nået at blive godkendt før afholdelse af generalforsamlingen, men blev omdelt ved 
generalforsamlingen. Regnskabet var dog uændret i forhold til det, der blev husstandsomdelt sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Kasserer gennemgik regnskabet og oplyste bl.a. at regnskabet viser et pænt overskud i 2005 i modsætning til 2004, 
hvor der var underskud. Færre græsslåninger, mindre bestyrelsesudgifter (møder) og udgifter til fællesarbejder i 
forhold til budgettet for 2005. Kasserer og formand oplyste, at dette dog ikke er et udtryk for et mindre behov, men 
dels var behovet for græsslåning mindre end sædvanligt, bestyrelsesudgifterne har af forskellige grunde været lave i 
2005 og der har været for få til fællesarbejderne på de grønne arealer. 

Kasserer omdelte notat med budgetsammenligning mellem budget og resultat for 2005. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Budget og fastsættelse af kontingent 

Kasserer gennemgik budgetforslag for 2006. Bl.a. blev oplyst, at der i budgettet er afsat engangsbeløb til renovering 
af legepladsredskaber. 

Kasserer foreslog uændret kontingent (1250 kr. årligt inel. 300 kr. til vejfond). 

Budget og kontingent blev godkendt. 

S. Behandling af indkomne forslag 



Vej udvalgets forlag om tiltag på vejene blev fremlagt af udvalget. Det blev oplyst, at man havde haft en gartner med 
på råd. Forslaget omhandler montering afplantekummer, der tilplantes. Vedligeholdelse heraf blev drøftet. 
Forslagsstillere foreslår vedligeholdelse foretaget af foreningens gartner. Udvalgets forslag til placeringer blev 
drøftet. Endelige placeringer vurderes mcrmere. Der var almindelig positiv respons til forslaget. 

Det vedtoges, at udvalget færdiggør forslaget, og at dette fremlægges til afstemning på ekstraordinær 
generalforsamling. 

6. Valg til bestyrelsen 
Dan Gabriel Jensen - modtager genvalg og blev genvalgt til bestyrelsen. 
Christina Bøgelund Nielsen - ønsker ikke genvalg. 
Niels Jørn Jørgensen (E 10) blev valgt til bestyrelsen. 

7. Valg af 3 suppleanter 

Følgende blev valgt som suppleanter: Hanne Jørly Jensen (H 9), Kirsten Læssøe Nielsen (G 
11). 

8. Valg af2 revisorer -~----
Carsten Rasch (G l) - modtager genvalg og blev valgt. 
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--
-----~---Vibeke Grunnell (G 3) blev valgt. ----~ 

9. Valg af2 revisorsuppleanter 
Hans Erik Frederiksen (G 5) - modtager ikke genvalg 
Helge Nielsen (G 11) blev valgt. 
Bjørn Rasmussen (G 17) - modtager genvalg 

10. Eventuelt 
Der var bemærkning om, at referat af sidste års generalforsamling kom meget sent ud, og at det bør underskrives af 
dirigent. Dette ændres fremover. 

Der var lidt debat om udseende af husene, bl.a. om man ikke kunne tillade at pudse eller vandskure husene. 
Bestyrelsen udtalte, at det ikke var noget, som bestyrelsen ville anbefale. Der var almindelig enighed om dette. 

Foreningens gartner (G 11) oplyste, at der er den del affald og hjulspor på stierne, hvilket de enkelte grundejere selv 
bør tage hånd om. Bestyrelsen og forsamlingen tilsluttede sig dette. 

Hundeluftere (ofte fra nabooInrådeme) skal samle efterladenskaber op selv!! 

'/ , 

Dirigent Kristian Kohn 


