Generalforsamling, Grundejerforeningen Fuglebakken
21.02.2011, referat
31 deltagere (repræsenterende 23 tinglyste medlemmer, 2 til offentlig vej)
1: Ankomst
2: Dagsorden ifølge vedtægterne
A: Velkomst
B: Valg af dirigent
C: Formandens beretning
D: Fremlæggelse af regnskab for 2010
E: Indkomne forslag (tre indkomne forslag, et forslag udleveret til
deltagerne på generalforsamlingen). Forslag 1 (Ændring af
vedtægternes §5). Forslag 2 (Afskrivning af lagerbeholdningen af
bogen i regnskabsåret 2012). Forslag 3 (Vinterbekæmpelse og
snerydningen).
F: Budget 2011 og 2012
G: Valg til bestyrelsen: på valg er Trine Grove, Steen Borregaard, Tove
Thomasen, Nicholai Hindrichsen (modtager ikke genvalg), Jan
Rasmussen (revisor), Lise Hansen (revisorsuppleant)
H: Eventuelt

Ad A: Velkomst ved Trine Grove
Ad B: Valg af dirigent – Kirsten Basse foreslået af bestyrelsen; vedtaget.
Generalforsamling lovligt indvarslet, hvorfor generalforsamlingen er
beslutningsdygtig.
Ad C: Formandens beretning – beretning fremlagt (se endvidere særnummer
februar, 2011, hvor formandens beretning er trykt). Formandens beretning
godkendt/taget til efterretning. Enkelte kommentarer om henvendelser fra
PostDanmark og årlig vedligeholdelse af kvarterets veje (herunder fremtidig
renovering af kvarterets veje).
Ad D: Fremlæggelse af regnskab for 2010 – se udleverede regnskab i
indkaldelsen. Enkelte spørgsmål til regnskabet og foreningens økonomi.
Regnskabet tager til efterretning/godkendt.
Fastlæggelse af kontingent for 2012
Ad E: Indkomne forslag

Forslag 1: Ændringer af vedtægternes §5 – sidste år viste en ekstraordinær
generalforsamling sig nødvendig pga. manglende valg af
bestyrelsesmedlemmer. Derfor rejste bestyrelsen forslag om ændring af
foreningsvedtægternes §5, som sigter mod ændring af antallet af nødvendige
bestyrelsesmedlemmer og muligheden for ”selvsupplering” af bestyrelsen.
Forslaget skal arbejdes igennem og fremlægges til næste generalforsamling
(2012).
Forslag 2: Afskrivningen af lagerbeholdningen af bogen i regnskabsåret 2012.
Forslaget vedtaget.
Forslag 3 (se materiale udleveret på generalforsamling, da forslaget ikke var
indsendt til den korrekte adresse til bestyrelsen (hvilket bestyrelsen
beklager)). Iflg. vedtægterne kan kontingentet for 2011 ikke ændres; forslaget
kan derfor ikke komme til afstemning. Forslaget ledte til en længere debat om
den aktuelle og fremtidig glatførebekæmpelse, for og imod etc., med meget
forskellige meninger. Bestyrelsen blev opfordret til at organisere et
dialogmøde om problemet inden næste vinter.	
  
Opfordring til forbedret glatførebekæmpelse blandt grundejerne i
indeværende vinter.
Ad F: Budget 2011 gennemgået (orientering). Opmærksomhed på ajourføring
af balance.
Orientering om budget 2012 (budgettet indeholder en kontingentforhøjelse på
kr. 50,- pr. medlem). Fremover fastlægges og godkendes budgettet for året
for generalforsamlingen.
Ad G: Valg til bestyrelsen - på valg er Trine Grove (modtager genvalg), Steen
Borregaard (modtager genvalg), Tove Thomasen (modtager genvalg) ,
Nicholai Hindrichsen (suppleant, modtager ikke genvalg), Jan Rasmussen
(revisor, modtager genvalg), Lise Hansen (modtager genvalg,
revisorsuppleant). Trine Grove, Sten Borregaard og Tove Thomasen – alle
genvalgt. Britta Meyer valgt som suppleant. Jan Rasmussen (revisor)
genvalgt, Lise Hansen (revisorsuppleant, genvalg)
Ad H: Arrangementer og trafiksikkerhed kan prioriteres i bestyrelsen i det
kommende år (opfordring fra medlem).
Forslag om at grundejerforeningen anskaffer en frugtpresse til foreningens
store antal af frugttræer (”Store presse dag”).
Ros til bestyrelsen for arbejdet og udspil om ændringer (bl.a. i driften af
foreningen).
John (tidligere bestyrelsesmedlem) tilbyder assistance i forbindelse med
arbejdet med skiltning i området.
Kan vi finde på noget initiativer, som kan gøre generalforsamlingen mere
attraktiv – bl.a. de yngre medlemmer af foreningen?

