Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen
Egegårdens Haveby tirsdag den 19. marts 2013
Der var mødt repræsentanter for 15 husstande op (heraf de 5 bestyrelsesmedlemmer)
1. Formanden, Søren Witt, bød velkommen og foreslog Jørgen Sterner som dirigent. Jørgen
Sterner blev valgt, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
2. Formanden forelagde herefter sin beretning. Foreningens medlemstal i 2012 var 63
medlemmer. Bestyrelsen har ikke været meget aktiv i det forløbende år, hvilket formanden
beklagede og havde valgt at tage konsekvensen ved ikke at stille op igen. Af opgaver som
var i gang men uafsluttede nævntes:
•
•
•
•
•
•
•

Hjemmesiden er næsten færdig
Kopi af de reviderede vedtægter vil blive omdelt sammen med referatet fra
generalforsamlingen
Der havde været henvendelser om kattehold og snerydning til formanden
Bestyrelsen ville følge op på udformningen af vinduespartierne på Sjællandsvej 21 (og
19)
Der var gennemført den årlige affaldsindsamling i de grønne områder, hvor der gene må
komme endnu flere med (afholdes i år d. 14. april kl 10. Det tager ikke mere end 3045min hvis fremmødet er stort)
Fastelavnsarrangementet den 10. februar var endnu en gang en positiv oplevelse
Hajtænderne på Fynsvej og Sjællandsvej er malet op. Nu mangler Islandsvej

Der var en række uddybende spørgsmål til formanden. Herefter blev formandens beretning
godkendt.
3. Kassereren, Søren Reinholdt, fremlagde herefter det reviderede regnskab, som blev
godkendt. Bestyrelsens forslag om at fastsætte kontingentet til 200kr per år blev vedtaget.
4. Valg af formand: Bestyrelsen indstillede Jens Johansen, som blev valgt med akklamation.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Morten Alling blev genvalgt og Lars Christensen blev
nyvalgt.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Ole Christensen blev genvalgt og Elo Kirkeby Skovbon
blev nyvalgt.
7. Valg af 2 revisorer: Pernille Weile og Finn Stoltze blev genvalgt.
8. Valg af 1 revisorsuppleant: Sigurd Nordby Hellum blev genvalgt.
9. Der var ingen indsendte forslag.

10. Eventuelt:
•

•
•
•
•
•
•
•

I forlængelse af formandens beretning blev lokalplanens overholdelse drøftet. Både
vinduespartier og skorstene blev nævnt men centralt stod, at nytilflyttere (såvel som
allerede herboende) bliver gjort opmærksom på lokalplan101
(www.egegaardenshaveby.dk/lokalplan.htm) mm uanset om ejendomsmæglere med
flere allerede har gjort det. Bestyrelsen vil følge op på dette.
Det blev foreslået at generalforsamlingerne gøres lidt ”sjovere” (fx fælles spisning,
foredrag eller lignende). Bestyrelsen vil overveje dette.
Fjernvarme: bliver det til noget? Pris? Frivillighed? Bestyrelsen vil undersøge det.
Bankgebyr i forbindelse med foreningskonto? Bestyrelsen vil undersøge det.
Det blev foreslået, at der udarbejdes en medlemsliste, som kan ligge på hjemmesiden.
Denne liste kunne med tiden indeholde e-mail adresser.
Det blev foreslået, at bestyrelsen støtter initiativer som fx vejfester og lignende.
Rendestensbrøndene bliver fyldt med grus og lignende. Tidligere har kommunen renset
dem. Nu skal grundejerne selv stå for det – men mod betaling vil kommunen kunne
udføre det for 50kr per ejendom om året. Bestyrelsen lovede at se på sagen.
Endelig blev det foreslået, at der i dialog med kommunen bliver udarbejdet en registrant
for området (hvordan det ser ud i dag).

Referent: Johanna Sterner

