Grundejerforeningen

KLINTEVEJ

Få Nyhedsbrev
send navn til info@klintevej-kolding.dk

Referat fra ordinær generalforsamling
onsdag d. 24. februar 2010, kl. 19:30 i festsalen på Brændkjærskolen.
Dagsorden er ifølge vedtægterne §9 stk. 1:
1. Valg af dirigent
Henning Rasmussen valgt. Konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
2.

Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

René aflagde beretning, der blev godkendt.
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Klaus fremlagde regnskabet, der blev godkendt.
4.

Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
Forslag 1:
Nedlæggelse af containere til haveaffald.
Forslaget blev diskuteret ivrigt. 4 stemte for. 17 stemte imod. Forslaget blev forkastet.
Forslag 2:
Snerydning contra container.
Annuller disse containere og erstat det med snerydning af stamvejen.
Lommerne bør beboerne selv holde ved lige.
Afsæt et fast beløb til snerydning.
Skulle der blive penge i overskud fordi vinteren ikke har været så hård, så hensæt dem
til reparation af stamvejen (asfaltarbejde)
Forslag 2 blev diskuteret, men efter debatten trukket tilbage.

4. Fastsættelse af kontingent og eventuelle bidrag til fælles udgifter.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 250 kr. Forslaget blev vedtaget
6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er: Kim Mathiasen og Henrik Cordtz
Ikke andre kanditater. Begge blev derfor genvalgt.
Suppleanter:
Michael Siegumfeldt og Tine Schmidt valgt (sideordnet)
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Valg af revisorer.
På valg er: Henning Rasmussen og Kenneth Sørensen. Begge genvalgt

8. Eventuelt.
Opfordring til, at alle rydder sne – også dem, der ikke bor ud til stamvejen. Alle skal rydde sne ind
til midten af lommen.
Opstilling af blomsterkummer eller andet til at sænke farten på stamvejen.
Vi må tage fat i os selv og vore gæster / unge bilister for at de holder en passende lav fart..
Skriften på standeren bør være så stor, at det kan læses.
Kan vi få kommunen til at opsætte bump?
Kurt foreslår, at han også slår græsset på fodboldbanen.
Kurt foreslår at nogle birketræer ved legepladsen bliver beskåret / fældet.
Tina foreslår redskaber / rutschebane / legehus til mindreårige børn.
Kan der opstilles en skraldespand? Kommunen vil ikke tømme en sådan.
Der er også brændenælder ved fodboldbanen. Disse kan Kurt ikke slå.

Der var 21 fremmødte. Dirigenten takkede for god ro og orden.

________________________________________
Henning Rasmussen - dirigent
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