Referat fra generalforsamling
i grundejerforeningen Grønnehave
Dato:

11. maj 2011 kl. 19 til 22

Sted:

Harrestrup Allé 12

1.

2.

AGENDA
Valg af dirigent og referent
Referent blev Peter Brandt - dirigent blev Allan Berg
Stemmeberettigede: 19 stemmeberettigede
Fuldmagter: 1
Lovlig indkaldelse: Mødet er lovlig indkaldt, da indkaldelse blev runddelt 3 uger før
mødet.
Formandens beretning 2010-2011 med gennemgang af status for vejprojektet.
Velkommen til nye medlemmer af grundejerforeningen, håber I vil falde godt til i
foreningen.
Jeg vil starte med at præsentere bestyrelsen
Næstformand Poul-Erik Adelhof
Kasserer Connie Adelhof
Bestyrelsesmedlem Thor Fransen
Bestyrelsesmedlem Peter Brandt
Suppleant Kenneth Mollerup
Suppleant Rene Larsen
Formand Inger Lise Jansson
Vejfesten atter en succes – tak til festudvalget for igen at have lavet et godt arrangement
Fastelavnsfesten – igen vellykket – en stor tak til Mia og Thor.
Ja siden sidst, har vi alligevel købt et telt, ja der er også indvielse her i aften.
Men inden vi begynder at låne/leje det ud er der lige nogle ting vi skal have på plads og
nedskrevet i bestyrelsen. Vi informere videre på hjemmesiden.
Snerydningen hørte vi ikke mere til, men mon ikke det var en af de fidusmagere som er
på spil, og det gik jo også meget godt i vinter (bare man har en god nabo kan man jo
tage på ferie)
”Velkomstfolderen” som jeg lovede sidste år er færdig og ligger så alle kan tage en med
hjem. Listen over bestyrelsen er der ikke, vi ved jo ikke om der bliver genvalg af alle.
Der er blevet lagt noget ”gå væk hund” ud – ikke fordi hundene skal gå væk, men det er
kedeligt at træde i deres efterladenskaber på vores 2 stiarealer og græsarealerne for

enden af vejene
I bestyrelsen er vi blevet enige om at ansøge om at få opsat nye skilte med ”Legende
børn”
Og så er der kun 2 år tilbage til vores 100 års jubilæum, og bestyrelsen har ”hyret” en
projektleder til festen og det er Irene (HA 18), som så vil sørge for et lille udvalg bliver
stablet på benene. Jubilæet er 14. maj 2013 og vil blive afholdt efterfølgende lørdag den
18. maj 2013
Tilbud til alle om 15 % fra Postkassemontøren – enkelte kopier ligger på bordene.
Valby Grundejerforening, ved indkaldelsen til repræsentantskabsmøde blev der i
dagsordenen stillet forslag om opløsning vi har intet hørt efterfølgende.
Angående projektet Træer i Folehaven – ligger der også foldere som I kan se I på
bordet..
Allan Berg gav en kort status på vejenes tilstand.
Keld spurgte til revner i vejen i løbet af vinteren og hvad status er på det. Allan mener
det bør lappes/forsegles
Bestyrelsen har ikke modtaget henvendelser desangående.
Vi skal have de samme hastighedsskilte som de andre veje.
Beretningen blev vedtaget med 17 for og 2 blanke
3.

Regnskab for 2010-2011
Connie fremlagde regnskabet.
Keld pointerede at han mente at det bør fremgå af regnskabet at formanden og kasseren
er friholdt for kontingent.
Allan kommenterede at kontingentet i regnskabet bør være 0 kr og at vejfonden i stedet
bør være 29600.
Allan bemærkede yderligere at vejfonden ikke er en del af balancen men at den bør stå
som en note i regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.

Valg
Følgende var på valg:
a) Næstformand:
b) Kasserer:
c) Bestyrelsesmedlem
d) 2. Suppleant
e) Regnskabskontrollant
f) Regnskabskontrollantsup.

Poul Erik Adelhof - genopstiller
Connie Adelhof - genopstiller
Thor Frandsen - genopstiller
Kenneth Mollerup – kandidatur ukendt
Henning Jansson - genopstiller
Susanne Larsen - genopstiller

Alle valg gælder for to år.
Hvis en suppleant er indtrådt i bestyrelsen eller som revisor eller er afgået i perioden, vælges to suppleanter, således
at den først valgte vælges for to år, mens den næst valgte vælges for et år.

•
•

Poul Erik blev genvalgt.
Connie blev genvalgt.

•
•
•
•

Thor blev genvalt
Som ny 2. Suppleant blev Steen Søndergaard HA 25 valgt
Henning blev genvalgt
Susanne blev genvalgt.

5.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6.

Budget for 2010-2011
Connie gennemgik budgettet og man enedes om at kontingentet bør være angivet som 0
kr.
Budgettet blev efterfølgende enstemmigt vedtaget

7.

Eventuelt og hygge
Herunder kan der IKKE tages beslutninger der binder foreningen og/eller dennes bestyrelse.

Der blev debatteret vedrørende skiltet på GA ulige side. Det skal enten flyttes eller
erstattes af nyt skilt
Keld GA5 opfordrede til naboovervågning i grundejerforeningen. F.eks. opsætning af
store skilte ved vejstart og skilte på husene.
Henrik HA13 vedrørende indbrud: Opfordrede til mærkning af indbo. Mærkningssæt
kan lånes hos politiet.
Der blev opfordret til at køre pænt på vejene. Det blev nævnt problemer med scooterræs
på GA. Formanden og Susanne vil tage kontakt til fartsynderne.
Dirigenten takkede af og formanden anbefalede den nybagte kage
Mødet sluttede i god ro og orden klokken 20.20
/PB

