
Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 4. marts 2008 
 

 
1. Valg af dirigent: Peter nr. 4 blev valgt, og han konstaterede at generalforsamlingen 

var rettidigt indkaldt og at der var nok fremmødte. 
 

2. Formandens beretning: Henrik fortalte hvad der var sket det forløbne år. Bl.a.  at 
asfalten nogle steder er revnet, og at kommunen vil vurdere det igentil foråret (så 
det evt har sat sig helt). At alle er velkomne til at bidrage på vores hjemmeside. Bøn 
til alle om ikke at overfylde papircontaineren. Den bliver tømt hver 6 uge. Den skal 
nok tømmes oftere. Vær opmærksom på dræbersnegle, især efter denne milde 
vinter. Endnu engang opfordrede formanden til at vi alle beder vores gæster om at 
kører langsomt på vejen.  

 
3. Aflæggelse af regnskab, samt vedtagelse af budget for år 2008.: Begge dele blev 

vedtaget. 
 

4. Indkomne forsag fra bestyrelsen:  Forslag 1 om indkøb af faldunderlag i form af 
gummimåtter blev vedtaget. Forslag 2 om at de penge der kommer ind for 
udeblivelse fra obligatoriske arbejdsdage, går til forskønnelse af de grønne arealer 
blev vedtaget. Forslag 3 om at de 5000,- der er afsat i budgettet til vedligeholdes af 
grønne fællesarealer fortsat afsættes vedtages med 12 for og 1 imod. Forslag 4 om 
at indhentelse af bod for ikke at medvirke på obligatoriske arbejdsdage tilføjes til de 
eksisterende vedtægter vedtages med 10 for og 2 imod. Forslag 5 om vi skal bede 
Rafn og Søn om at lave en undersøgelse af vores ejendomsskatter blev omtalt. 
Dog skal alle nu gå med til dette for at Rafn og Søn vil gå ind i sagen.  Der laves 
erfor en indsamling af alle kontrakter. Hvis dette opnås går Rafn og Søn igang. 

 
5. Indkomne forslag fra medlemmerne: Der var ingen. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Henrik var på valg og genopstillede. Blev genvalgt. 

Birgitte var på valg og genopstillede ikke. Peter blev valgt. 
 

7. Valg af revisor: Arne blev genvalgt. 
 

8. Evt. Fest- og legepladsudvalgene fortsætter som hidtil. Det blev genopfrisket hvem 
der er med i de forskellige udvalg. 


