GRUNDEJERFORENNGEN
VILLABYEN
HINDHOLM

28. marts 2012

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 28. marts 2012
Formanden Bent Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2012.
Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg af dirigent
PKT. 1
Valg af dirigent
Niels Godske Herr blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Det blev konstateret, at der var 18
stemmeberettigede tilstede.
PKT. 2
Protokol
Tina Rasmussen oplæste generalforsamlingens referat fra den 23. marts 2011. Der var
ingen bemærkninger hertil, hvorefter protokollen blev godkendt
PKT. 3
Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden Bent Hansen aflagde beretning og orienterede blandt andet om omlægning
af elkabler samt om en eventuel mulighed for nedlæggelse af fiberkabler. Bestyrelsen
fik medlemmernes tilkendegivelse om at arbejde videre med muligheden for
nedlæggelse af fiberkabler. Det blev vedtaget at en konsulent fra YouSee skal komme
ud til et møde for at gennemgå de forskellige muligheder når kablerne er lagt.
Herefter blev beretningen godkendt
PKT. 4
Kassereren gennemgår regnskabet
Dan Pedersen gennemgik og kommenterede regnskabet.
Vi er skiftet fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank. Nogle af fordelene er en
bedre rente samt lavere gebyrer.
Snerydningen er steget lidt pga. skift til ny entreprenør.
Regnskabet blev herefter godkendt.
PKT. 5
Valg af bestyrelse og suppleant
Følgende var på valg:
Formand Bent Hansen. Mark Schiller accepterede at træde ind som ny formand.
Sekretær Tina Rasmussen. Kandidaten accepterede genvalg og der var ingen
modkandidater. Tina Rasmussen blev genvalgt
Ny suppleant til bestyrelsen i stedet for Jesper Stripp som er fraflyttet foreningen.
Karsten Pittersen accepterede at træde ind som suppleant.
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PKT. 6
Valg af revisor
Følgende var på valg: Niels Godske Herr
Kandidaten var villig til genvalg og der var ingen modkandidater. Niels Godske Herr
blev genvalgt.
PKT. 7
Forslag fra styrelse eller medlemmer
Formanden forklarede, at det i forbindelse med skift af snerydningsentreprenør er
blevet muligt at få suppleret snerydningen med saltning. Der blev derfor afholdt en
afstemning om nuværende ordning skulle ændres således at der nu også vil blive
saltet. Der var følgende muligheder under afstemning:
• Saltning af vej og fortov – pris ca. kr. 325 ekstra pr. parcel
• Saltning af vej – pris ca. kr. 194 ekstra pr. parcel
• Saltning af fortov – pris ca. kr. 131 ekstra pr. parcel.
Afstemningen resulterede i at både vej og fortov nu vil blive saltet. På grund af en
procedurefejl måtte dirigenten foretage en omstemning hvilket resulterede i nogle
mishags ytringer. Dirigenten beklagede fejlen Afstemningen endte med 10 for, 6 imod
og 2 blanke til saltning af vej og fortov
Der var 3 kommentarer til forslaget:
• V30 spurgte om snerydningsentreprenøren kunne garantere at komme inden
for tiden for rydningspligt. Bent forklarede at entreprenøren forsøger at
komme inden for det rigtige tidsrum men at dette nogle gange kan være svært
pga. vejrforholdene samt at entreprenøren rydder sne i mange foreninger
• V19 kommenterede at entreprenøren ikke rydder på fortovet hvor der er heller.
• H15 kommenterede, at der heller ikke var blevet ryddet sne på fortovet, ved
siden af hans bil, selvom bilen holdte på vejen og ikke oppe på fortovet.
Formanden pointerede at man ville tale med entreprenøren om dette.
Dirigenten pointerede at medlemmerne i foreningen vil få nummeret til
entreprenøren således at de kan kontakte ham med det samme hvis man ikke
finder rydningen acceptabel.
PKT. 8
Forelæggelse af budget
Dan Pedersen gennemgik budgettet.
Der var 1 kommentar til regnskabet:
V30 spurgte om det kunne anses for rimeligt at 50 % af kontingentet går til
kontorhold. Formanden forklarede at de 50 % ikke engang dækker alle de udgifter,
der bliver anvendt i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Forsamlingen anså det for
rimeligt, at 50 % bliver brugt til kontorhold.
Budgettet blev herefter godkendt
PKT. 9
Eventuelt
Herunder var der i alt 3 indlæg og kommentarer
• Formanden fortalte, at han havde mailet med en vejingeniør fra kommunen, da
der stadig er enkelte udstående problemer, som ikke er løst, hvor fliser er
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•

knækket pga. lastbiler. Vejingeniøren har svaret tilbage, at det er fliser udenfor
V33 samt V35, hvor der er blevet lavet tag. I forbindelse med dette arbejde har
lastbilerne ødelagt fortovet. V33 samt V35 siger at det ikke passer og at
fliserne er blevet ødelagt i forbindelse med at kommunen har foretaget
opgravning. Vejingeniøren har sagt at grundejerforeningen må fremskaffe
bevisførelse. Formanden fortalte yderligere at udenfor V26 har problemet med
ødelagte fliser samt asfaltering stået på længe. V26 har fået en frist af
vejingeniøren for hvornår forholdene skal være udbedret. V26 kommenterede
at de vil have alt udbedret inden 1. oktober 2012.
V36 kommenterede, at der mangler bånd på mange af markeringsstolperne på
vejene og at det derfor kan være svært at se stolperne. Formanden forklarede,
at han havde kigget på dette med brolæggeren fra V13. Brolæggeren vil
hjælpe så snart han har mulighed for dette.

Generalforsamlingen sluttede med en tak fra dirigenten og formanden takkede for et
godt møde.
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