
Generalforsamling i Bellishaven d. zo. marts zoLB

FØlgende husstande deltog: 1-,2* ,3,1.O,'1,1-, L3, 1,6,20,21,22,23,24,27, Zg, 30*,31, 33, 36,31,
38, 39, 40,41,43,44,45,46, - dvs. 27 stemmeberettigede husstande.

* Fuldmagt.

t. Valg af dirigent:

Rune Tychsen nr.45, derstartede med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt
if ølge vedtægterne.

2. Valg af referent:

Helle Larsen nr. 16

Stemmetællere: Pia Larsen nr.2L og Kim Goldbæk nr.46

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år:

Formanden (søren Jacobsen) gennemgik beretningen i punktform.

Kommentarer:
o lngen kommentarer til beretningen.
o Andet: Der er Ønske om bedre belysning på Bellishaven's p-plads mod Hyrdeengen.

4. Regnskab

Anne-Mette Krtiger Hansen gennemgik regnskabet - 27 husstande stemte for.

5. Budget

Anne-Mette Krtiger Hansen gennemgik regnskabet - 27 husstande stemte for.

5. lndkomne forslag skal jf. vedtægternes §10, vedtages med 3/4-del ftertal af de fremmødte,
dvs. 21 husstande af de fremmødte skal stemme for etlers kan det ikke godkendes:

Forslag 1 Ja = t husstande Nej = 15 husstande Blank = 3 husstande
Forslag 2 Ja = 22 husstande Nej = 5 husstande Blank = 0 husstand
Forslag 3 Ja = 25 husstande Nej = 2 husstande Blank = 0 husstand

Forslag 3 Det er vigtigt at det bliver undersøgt og godkendt hos kommunen, såfremt regnvand på
fællesarealet skaltilsluttes kloak. Der er indhentet et tilbud men der opfordres til at indhente
yderligere 2 tilbud.



7. Valg af formand (kun ulige år)

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år)

Erik Andersen nr. 38 og Helle Larsen nr. 16 blev valgt (2 år)
Willie nr.29 blev valgt (1 år)

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (2 år)

Carsten Larsen nr.21" og Peter Mehlsen nr.44 blev valgt

10. Valg af administrator

Anne-Mette Krriger Hansen blev valgt

11. Valg af 2 revisorer (2 år)

Henrik nr. 13 og Henning Bendixen nr. 39 blev valgt

L2. V alg af revisorsupplea nt

Pia Larsen nr. 21. blev valgt

13. Eventuelt

Det blev nævnt at kommunen afholder dialogmØde d.24. april 2018 k|.1.9-21, i Dramasalen,
Pilehaveskolen om den trafikale helhedsplan for Nordmarken. Forslagfra kommunen går på at
fører Blomsteregnen videre overtil Lykkekrogen. Den enkelte husstand opfordres til at deltage.
Tilmelding skal ske på mailtil nordmarken@vallensbaek.dk eller pr. tlf .47 97 43 25 til Ulla Eikard.

Har bestyrelsen tænkt sig at rive containerpladsen ned? Vi afventer resultatet af kommunens
dialogmøde

Mangel på p-pladser - Søren Jacobsen tager kontakt til Valmuebakken, for at undersøge
muligheden for at "låne" nogle pladser hos dem.
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Dirigent
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