Referat af generalforsamling torsdag den 14.2.2019
Formanden bød velkommen
Der var mødt 18 personer fra 14 husstande.
Formandens beretning:
Der havde været afholdt arbejdsdag, Skt. Hans aften og 3 bestyrelsesmøder m.m.
Hæk mod Svenstruphøj må ikke klippes ned, skal være 180 cm høj, det er som udgangspunkt Svenstruphøj
der skal passe den. Der må ikke fældes træer på vores fællesområde uden at bestyrelsen er orienteret.
Beretningen godkendt.
Årsregnskab !
Flemming (107) gennemgik regnskabet.
Dette blev godkendt.
Forslag fra Peter!
Fældning af træer langs Stendyssen ved legepladsen ( kastanjetræer + kirsebær ) det blev vedtaget at fjerne
dem alle med rod da de sviner meget.
Forslag fra Annette og Anne Marie om at plante frugttræer i stedet for kastanjetræerne.
Dette forslag blev trukket tilbage.
Bemyndigelse til bestyrelsen om at undersøge muligheder for salg af grund mellem 101 og 102
Dette blev ikke vedtaget da der var 5 der stemte ja, 5 der stemte nej og 4 blanke.
Bestyrelsen må ikke foretage sig noget i denne sag som vil påføre foreningen omkostninger uden en
godkendelse på en ny generalforsamling.
Budget 2019 gennemgået af Flemming og godkendt.
Der er undersøgt om der var behov for en bestyrelsesansvarsforsikring, dette er der ikke behov for pt. og
den er også rimelig dyr, ca. kr. 5000.- men det anbefales at tage den op hvis en bestyrelse sætter projekter i
gang der kan påføre et bestyrelsesansvar.
Der var 3 på valg til bestyrelsen.
Jørn 108 var på valg og villig til genvalg
Kasper 105 ( flyttet fra gaden )
Flemming (107) ønskede ikke at stille op igen
Disse blev valgt:
Jørn nr. 108

Allan nr. 101
Lise Lotte nr. 102
Suppleant nr. 1
Anne Marie nr. 111
Suppleant nr. 2
Peter
Revisor
Søren Karlsen nr. 110
Suppleant Flemming nr. 107
Bestyrelsen vil konstituere sig på første møde.
Flemming vil fortsat opdatere vores hjemmeside GFSTENDYSSEN.dk
Allan (kasserer i Andelsboligforeningen ) foreslog fællesmøder med grundejerforeningen for at se på
muligheder for at få flere med til f.eks. arbejdsdag, generalforsamling m.m.
Der blev talt om vores vej om det er ved at være tid til ny asfalt, dette skal på en ekstraordinær
generalforsamling hvis dette skal udføres.
Arbejdsdag bliver den 15.6.2019 ( ugen før Skt. Hans )

