Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Fuglebakken
Den 24. oktober 2007 kl. 19.00 på Lokalcenter Fuglebakken
Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtægterne:
1 Velkomst
2 Valg af dirigent
3 Formandens beretning
4 Fremlæggelse af regnskab
5 Indkomne forslag
6 Budget for 2006/2007 samt fremlæggelse af det 3-årige budget
7 Fastsættelse af kontingent for 2007
8 Valg til bestyrelsen i henhold til § 5 samt suppleanter, revisor og
revisorsuppleanter
9 Eventuelt
Deltagere: 39 personer / 30 husstande
1 Velkomst
Formanden John Hermansen bød velkommen.
2 Valg af dirigent
Kirsten Basse blev valgt som dirigent, gennemgik dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt varslet.
3 Formandens beretning
Beretningen var udsendt på forhånd og gengives derfor ikke her.
JH kommenterede de i beretningen nævnte emner.
Spørgsmål og bemærkninger til beretningen:
Anne Marie Küsch Jakobsen vedr. parkering.
Martin Salmonsen vedr. et ubeboet og uvedligeholdt hus.
Knud Poulsen vedr. hegn mellem Fasanvej og Viborgvej.
Beretningen blev herefter vedtaget.
4 Fremlæggelse af regnskab 2005/2006
Kassereren Kjeld Kibsgaard gennemgik regnskabet, der på forhånd var udsendt til medlemmerne.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
5 Indkomne forslag – tre stk.
a. Omlægning af regnskabsår og generalforsamling
John Hermansen redegjorde for forslaget, som blev vedtaget uden spørgsmål eller bemærkninger.

b. Forslag om skiltning til at modvirke parkeringsgener.
Anne Marie Küsch redegjorde for forslaget og påpegede, at problemet er meget slemt midt på ugen,
renovationsbilen kan ikke komme igennem. Der var en del debat om begrebet ”private fællesveje” og
om lovlig kontra ulovlig skiltning. Forslaget blev vedtaget i ændret form:
”Der opsættes tre skilte med en tekst, der udtrykker beboernes holdning i så skarp form som muligt”.
c. Forslag om en foredragsaften med dialog om trafikdæmpning og parkering.
Peter Steffen redegjorde for forslaget. Debatten omfattede udelukkende positive forslag til
arrangementet. Bl.a. nævntes deltagelse af politi, vejkontor, kørelærer, gartner / landskabsarkitekt o.a.
Der var endvidere forslag om vejlukning, kampagne i bladet, bump og rød asfalt i krydsene.
Forslaget blev vedtaget.
6 Budget for 2007/2008 samt fremlæggelse af det 3-årige budget
Kassereren Kjeld Kibsgaard gennemgik budgetterne, der på forhånd var udsendt til medlemmerne.
Budgetterne justeres i nødvendigt omfang svarende til det ændrede regnskabsår.
Der var en bemærkning om, at beløbet til vejvedligeholdelse ikke harmonerer med det
erfaringsmæssigt kendte beløb. Svaret er, at det aktuelle beløb først er fremkommet umiddelbart før
generalforsamlingen. Budgetterne blev godkendt.
7 Fastsættelse af kontingent for 2007
Kontingentet blev foreslået hævet fra 100,- kr til 150,- kr på foreningsdelen og uændret 250,- kr på
vejvedligeholdelsen. Forslaget blev vedtaget og kontingentet for 2008 er:
400,- kr for de tinglyste medlemsskaber.
150,- kr for de frivillige medlemsskaber.
Pause, hvorunder der blev serveret et let traktement.
8 Valg
Til bestyrelsen valgtes John Hermansen, Ulla Møldrup, Claus P. Navntoft og Ib Langaa Sørensen.
Som bestyrelsessuppleanter valgtes Mads Hald og Nicholai Hindrichsen
Som revisor valgtes Svend Asmussen
Som revisor supplant valgtes Lise Hansen
9 Eventuelt
Formanden John Hermansen takkede det afgående bestyrelsesmedlem Kjeld Kibsgaard for en
mangeårig og god indsats som kasserer. Herefter sluttede formanden mødet med en tak til dirigenten og
de fremmødte.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Ref.: Claus P. Navntoft

