Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Nørrevang afholdt
søndag den 26. august 2012 kl. 10:30 på legepladsen på Lærkevej.

DAGSORDEN
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og bød de nye beboere i nr. 8, Dorte, Anabel
og Travis velkommen til kvarteret. I generalforsamlingen deltog ca. 26 beboere.
1.

Valg af dirigent og referent
Jens M dirigent og
Christian T referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og der var ingen
kommentarer til dagsordenen.

2.

Formandens beretning
Udsendt med dagsordenen. Hovedpunkterne var:


Regnvand - efter nedlæggelse af diverse rør er udgangspunktet fra Vej & Park at vejen
vil blive asfalteret hvor udgravningerne er lavet + 20 cm til hver side.
Grundejerforeningen vil henvende sig til Vej & Park, med ønsket om at få vejen
nyasfalteret i hele dens bredde



Postkasser -



Fibernet - der er fortsat mulighed for tilmelding



Legepladsen - flere ting der kræver reperation/udskiftning. Bestyrelsen vil invitere
kommunens legepladsansvarlige på besøg.



Foreningen - det lykkedes i år at gennemfører loppemarkedet.



Hjemmesiden - den er velbesøgt med 1100 – 1200 besøg pr. måned

Beretningen afsluttede med at mindes Leif Larsen som døde i foråret.
Beretningen godkendt.
3. Foreningens regnskab
herunder fastsættelse af kontingent.
 Bestyrelsen foreslår uforandret kontingent på 50 kr. årligt
Regnskabet godkendt og vil blive lagt på hjemmesiden. Kontingent blev fastsat til kr. 50,- pr
husstand

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
 Bent Schiøtt-Hansen (modtager genvalg) - valgt
 Peder Andreasen (modtager genvalg)
- valgt
 Carl-Otto Toudal (modtager genvalg)
- valgt
Revisor på valg:
 Viggo Andersen (som meget gerne overlader sin post til andre interesserede,
men dog ikke er uimodtagelig for genvalg). - valgt
5. Indkomne forslag
a) Forslag til arrangementer i 2013:
 Loppemarked, lørdag d. 10. maj. – ændres til en dag i maj, Ole og Pia er
tovholdere
 Vejfest, lørdag d. 17. august. Godkendt. Festudvalg nedsættes. - det nuværende
festudvalg fortsætter - Jeanette, Ditte, Christian P, Anne, Kirsten T og Vibeke.
 Generalforsamling, søndag d. 25. august. Godkendt.
b) Fra Steffen Damgaard har foreningen modtaget et udhængsskab.
 Skabet foreslås sat op i skellet mellem legepladsen og nr. 13. Skabet kan bruges
af foreningens medlemmer til meddelelser af enhver art. Skabet vil være aflåst.
Der vælges en ”skabs- og nøgleansvarlig”. Nøgleansvarlig er Carl-Otto
6. Eventuelt
Intet – dirigenten takkede for god ro og orden.
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