Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken
Mandag den 26. februar 2018, Møllevangsskolens festsal

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab for 2017
Forslag: Ingen indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for 2018
Fremlæggelse af budget for 2018
Valg til bestyrelsen i henhold til §5 samt suppleanter, revisor og
revisorsuppleanter
9. Eventuelt
a. Uddeling af Årets Pip

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat:
1. Velkomst
Formand Thomas Mikkelsen bød velkommen.
2. Valg af dirigent
Claus Navntoft blev foreslået af bestyrelsen; Claus Navntoft blev godkendt og kunne
efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt med rette varsel ifølge
vedtægterne.
3. Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning i henhold til det udsendte materiale.
Spørgsmål/kommentarer
Ingen spørgsmål eller kommentarer.
4. Fremlæggelse af regnskab for 2017
Regnskabet blev præsenteret af Thomas Mikkelsen. Se bilag til indkaldelse til
generalforsamling, hvori regnskabet forefindes.
Spørgsmål/kommentarer
Jesper Hæe, Blåmejsevej 10
Hvorfor er der ikke brugt penge til Projekt Den Grønne Plads i 2017?
Svar fra Thomas Mikkelsen: Der er afsat penge til projektet på en tidligere
generalforsamling. Første halvdel af projektet er gennemført, men det, der er brugt
indtil videre, er blevet dækket af Aarhus Kommune. Posten skubbes dog videre til
2018, da projektet fortsætter. Dertil hjælper egen støtte til projektet, når der skal
søges eksterne fonde.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget for 2018
Thomas Mikkelsen præsenterede budget for 2018. Se bilag til indkaldelse til
generalforsamlingen.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
7. Fastsættelse af kontingent for 2018
Der blev stillet forslag om at fastholde kontingent til foreningen til 100 kr.
Kontingent til vej/kloak/sne blev foreslået ændret til 1.000 kr, en forøgelse på 50 kr.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
8. Valg til bestyrelsen i henhold til §5 samt suppleanter, revisor og revisorsuppleant
Valgt til bestyrelsen:
- Thomas Mikkelsen, Nattergalevej 6
- Allan Timmermann, Tornskadevej 46B
- Filip Meyer, Svalevej 26
- Ulf Tams-Kirsmeyer, Duevej 11 (ulf@tams-kirsmeyer.dk)
- 1 bestyrelsesplads forbliver ubesatte
Valg til suppleant:
- Der er to ledige suppleantpladser.
Valgt til revisor:
- Lise Hansen, Nattergalevej 37
Valg til revisor suppleant:
- Anne Pernille Fischer, Nattergalevej 6
9. Eventuelt
Gravearbejde på Svalevej
Thomas, Svalevej 9
Er der planlagt rørledning renoveringer i Svalevej?
Svar fra Allan Timmerman: Vi har endnu ikke fået noget klart svar, men der er
indikationer på, at de kommer og graver. Vi renoverer ikke veje, hvis der hos
forsyningsselskaberne er konkrete planer om gravearbejde ifm. ledningsrenovering
inden for 3 år.
Årets PIP
Prisen gik til arbejdsgruppen bag projekt Den Grønne Plads.

Deltagerantal på generalforsamlingen
Antal deltagende medlemmer: 39 (offentlig vej 1, privat fællesvej 38)
Deltagere i alt: 50
/referent Trine Grove

