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Referat fra/af generalforsamlingen i Grundejerforeningen
Elleparken d. 25. februar 2016.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskabet for 2015.
Budget for 2016.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer.
Eventuelt.

På bestyrelsens vegne bød formanden , Per Ole Overgaard , velkommen .
Der var 21 tilhørere , heraf 16 stemmeberettigede.
Herefter var der gennemgang af ovennævnte punkter.

1.

Valg af dirigent
Lars Ingesman valgtes og konstaterede , at generalforsamlingen var lovligt
varslet og beslutningsdygtig.

2.

Formandens beretning.
På bestyrelsens vegne gennemgik formanden den på forhånd udsendte beretning.
Visse ting blev nærmere uddybet:
….. om vigtigheden af renholdelsen af afløbsristene
….. påtale af motoriseret støj
….. huller i asfalten på stamvejen
….. hastigheden på stamvejen
….. fortovene på stamvejen
….. snerydning og glatførebekæmpelse på fortovene langs stamvejen
….. vejkrydset med Elstedvej / Ll. Elstedvej
….. legepladsen og legepladsudvalg
….. nabohjælp i forbindelse med indbrud
Der blev derudover givet en kort orientering om den nye by ved Elev kaldet “Nye”.
Formanden nævnte endvidere , at vi vil prøve at slippe af med pligten til græsslåning
af området ved gravhøjen . Denne græsslåning udgør en af de største omkostninger
for foreningen.
Der fremkom et spørgsmål om ansvaret for snerydningen på boligvejene. Arbejdet er
udliciteret til en maskinstation, som må formodes at have ansvar for dette.
Beretningen blev herefter godkendt.
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3.

Regnskabet for 2015.
Regnskabet for 2015 blev herefter fremlagt af kassereren , Niels B. Clausen.
Hele foreningens formue er nu i Nordea banken. Vejfonden forrentes med 0,25%
Der må ikke investeres i papirer.
Regnskabet var udsendt på forhånd , så der henvises til dette.
Det oplystes endvidere , at kun 22 medlemmer stadig får meddelelser fra foreningen
pr. brev, resten pr. email.
Spørgsmål: Kunne man bruge foreningens midler til at lave nogle ordentlige fortove
langs stamvejen ? Svar: Det kunne man sikkert godt , men det er jo kommunale fortove , som kommunen skal vedligeholde.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4.

Budget for 2016 og fastsættelse af kontingent.
Det udsendte budget blev herefter gennemgået af klassereren . Et spørgsmål var
vedr. prisen for asfaltering af boligvejene , og dermed størrelsen af vejfonden. Det
lovede kassereren at undersøge .
Kontingentet blev foreslået uændret
Budget og kontingent blev herefter godkendt.

5.

Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer.
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg.
Per Ole Overgaard var på valg og blev genvalgt
Michael Engelbreth var på valg og blev genvalgt
Lars Elgaard var på valg. Han ønskede ikke genvalg
Lars Ingesman blev valgt i stedet for
Bestyrelsessuppleant Poul Ejnar Jensen ønskede ikke genvalg , i stedet
blev Signe Nørgaard valgt.
Bestyrelsen består således af Per Ole Overgaard ( nr. 112 )
Niels B. Clausen ( nr. 42 )
Lars Ingesman
( nr. 134 )
Michael Engelbreth( nr. 32 )
Sune Vestergaard ( nr. 144 )
Bestyrelsessuppleanter
Signe Nørgaard ( nr. 114 )
M. Poulsen
( nr. 9 )
Revisorer. Anders Larsen ( nr. 89 ) ønskede ikke genvalg, så revisorerne er
K. Aaen ( nr. 95 )
Lars Elgaard ( nr. 118 )
Revisorsuppleanter. Lars Ingesman ( nr. 134 ) udgår , så disse er nu:
Thea Clemson Andersen ( nr. 83 )
Knud Kristiansen ( nr. 48 )
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7.

Eventuelt.
Ingen kommentarer ell.lign.

Til slut takkede Per O. Overgaard dirigenten for hans udmærkede ledelse af mødet.
Referat er godkendt på bestyrelsesmøde d. 5. april 2016

Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter:

—————————————————Per Ole Overgaard
Elleparken 112

——————————————————
Niels B Clausen
Elleparken 42

——————————————————
Sune Vestergaard
Elleparken 144

——————————————————
Lars Ingesman
Elleparken 134

—————————————————
Michael Engelbreth
Elleparken 32

