Referat - generalforsamling i Bellishaven d. zL. marts zo]-g
FØlgende husstande deltog:

46,47
x

Fu

t.

1,2,3, 4*,8, LL, !6,20,23,25,27 , Zg,3l_, 33, 96, 37,39, 39, 43, 45,

- dvs. 22 stemmeberettigede

husstande.

ldmagt.

Valg af dirigent:

RuneTychsen nr.45, startede med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt
ifØlge vedtægterne,

2. Valg af referent:
Helle Larsen nr. 16

Stemmetællere:

3.

lnger nr. 38 og Kenneth nr.47

Bestyrelsens beretning om det forløbne år:
Formanderr (Sørerr jacobsen) gennemgik beretningen.

o
o
4.

Kommentarer:
Hjemmesiden ej opdateret - bestyrelsen er i gang med at kigge/opdatere hjemmesiden
Mangler stadig P-pladser - bestyrelsen fortsætter med mulige løsninger

Regnskab

Anne-Mette KrUger Hansen (nr. 46) gennemgik regnskabet - 22 husstande stemte for.

5.

Budget

Anne-Mette Krtiger Hansen gennemgik regnskabet - 22 husstande stemte for.

o

Kommentarer:
Har foreningen en aftale om snerydning på P-pladserne - hvad går aftalen ud på? Vi har en
aftale med Ancher's som omfatter snerydning på p-pladerne, når der er minimum ca. 3-5
cm sne.

6.

lndkomne forslag skaljf. vedtægternes §10, vedtages med 3/4-del flertal af de fremm6dte,
dvs. 16 husstande af de fremmødte skal stemme for ellers kan det ikke godkendes:

Forslag

1-

Forslag

1

Forslag 2
Forslag

-

2

blev vedlaget
Ja

=

22

husstande

Nej = g

husstande

Blank = 0 husstande

blev vedlaget
Ja

=

21

husstande

Nej =

t husstand

Blank = 0 husstande

Kommentarer:
tænkt belysning ind - Kenneth nr. 47 vil gerne udarbejde et tilbud.
Bestyrelsen har fået mandat til max kr. 10.000 til formålet.

Er der

7.

Valg af formand (ulige år) 2 år

Rune Tychsen nr. 45 blev valgt

8.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige) 2 år

Søren Jacobsen nr. 43 og Willie Jensen nr. 29 blev valgt

9.
1-.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (2 år)

suppl. Steen Petersen nr.37 og 2. suppl. Kenneth Pedersen nr.47 blev valgt

10. Valg af administrator

Anne-Mette Kruger Hansen (nr. a6) blev valgt
11. Valg af 2 revisorer (2 år)

Henrik nr. 13 og Henning Bendixen nr. 39 blev valgt
12. Valg af revisorsuppleant

Hanne (nr. 36) blev valgt

13. Eventuelt

*

Fliser ved brønddæksler ligger skævt - hvem skal betale? Bestyrelsen mener bestemt at udgiften
påhviler grundejerforeningen (alm. vedligehold). Bestyrelsen vurderer om vi kan inddrage
arbejdsdage til at udføre opgaven, eller om det er mere omfattende og der skal professionelle til.

* Der er tvivl om græsstykket/ukrudt ved den enkelte parcel som vender ud mod foreningens
stiområde skal holdes af foreningen, eller den enkelte parcel.
Der er ønske om, at området ser pænt og ens ud i foreningens område. Hvad tillader vi som
forening, der ændres på?

* Reklameskilte

på bygning er det tilladt? Bestyrelsen undersøger dette.

*

Parker din bil midt i parkeringsbåsen og kør helt frem i båsen.

*

@nske om opsætning af hjertestarter ved skuret. SØren Jacobsen kontakter Tryg

*

Ønske om cykelbomme - der kører mange børn til og fra skole gennem vores kvarter. Der var
på generalforsamlingen 2018 forslag op om cykelbomme, som blev nedstemt. Anbefalingen er,

at der altid kan indsendes forslag ind, til næste års generalforsamli.ng.

*

Jubilæumssommerfesten 2018 var en succes, Der er Ønske om at der bestilles fællesmad evt. en
pattegristil sommerfesten 2019, til kr. ca. 130 pr. deltager, som betales af deltagerne.
Drikkeva rer medbringes selv.
Rune sender et skriv rundt med forhåndstilmelding snarest.

Et stort tak

U

til

Søren Jacobsen for

tiden som formand.

nderskrevet:

-it-l -t1
Rune Tychsen
Dirigent

