Grundejerforeningen

www.klintevej-kolding.dk

KLINTEVEJ
Referat fra ordinær generalforsamling
i grundejerforening Klintevej, torsdag d. 19. februar 2009, kl. 19:30 i Brændkjærkirkens
sidelokaler.
Dagsorden er ifølge vedtægterne §9 stk. 1:
1. Valg af dirigent
Henning Rasmussen (gen)valgt. Generalforsamling konstateret lovligt indvarslet
2.Bestyrelsen aflægger beretning.
Rene aflagde beretning, der blev godkendt. (Kan findes på hjemmesiden)
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Klaus fremlagde regnskabet, der blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
Ændring af vedtægter. Generalforsamlingen afholdes fremover senest 1. april. Der var en
drøftelse af, at kontingent-betaling måske kan udsættes til 1. maj. I så fald skal § 6 ændres i
2010.
Asfaltering på stamvejen - som nu er ved at være ret dårlig. Dette er allerede ok, da det er
nævnt i generalforsamlingen, at kommunen er kontaktet, så forslaget blev trukket tilbage.
5. Fastsættelse af kontingent og eventuelle bidrag til fælles udgifter.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 250 kr. Det blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg: René, Flemming og Klaus, der blev genvalgt.
Suppleanter: Michael Siegumfeldt og Sonja genvalgt
7. Valg af revisorer.
Henning Rasmussen og Kenneth Sørensen genvalgt.
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8. Eventuelt
Ang. mindelunden er den fuldt optaget ifølge kommunen, da der ikke er penge til udvidelse.
Snerydning af stier er pålagt grundejeren f.s.v.a. halvdelen af stien.
I området er der mange løse katte, der efterlader høm høm. Drøftelse af hvad der kan gøres.
Der kan henstilles til, at katte ikke løber rundt i området.
Et råd: Indenfor kan vaskes med Rodalon. Den lugt kan katte ikke lide.
På hjemmesiden lægges referatet ud på hjemmesiden, men ikke regnskabet, der dog deles rundt
til medlemmerne sammen med referatet.
Som nævnt i beretningen, indkøber bestyrelsen ikke snobrød til Sankt Hans (se beretningen på
hjemmesiden) Et medlem nævnte, at Guldbageren udleverer gratis snobrød til medlemmer af
Krummeklubben.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Bestyrelsen var derefter vært med lækker italiensk mad med udvalgte italienske vine til de i alt
19 fremmødte.

Dirigent: Henning Rasmussen

Hjemmeside: www.klintevej-kolding.dk

email: info@klintevej-kolding.dk

Bestyrelsen for grundejerforeningen KLINTEVEJ konstitueret til:

Formand: Rene Boel, nr. 29. Tlf.: 3879 8418.
Næstformand: Kim Mathiasen, nr. 2, tlf. 4068 9724,
Kasserer: Klaus Burgwald, nr. 6, Tlf. 7630 1336.
Sekretær: Flemming Kildegaard, nr. 69, tlf. 7550 2177,
Menig: Henrik Cordtz, nr. 31. Tlf. 4081 1984.

Modtag nyhedsbrev fra grundejerforeningen, når der sker nyt.
Send mail til info@klintevej-kolding.dk
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