Referat fra ordinær Generalforsamling i
Grundejerforeningen Bogfinkevej/Blåmejsevej den 26. November 2009
1. Valg af dirigent
Rasmus Christiansen blev valgt som dirigent iblandt de 8 fremmødte på generalforsamlingen.
Herefter blev det konstateret at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt rettidigt jf. vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Efter generalforsamlingen i 2008 blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse konstituerede
sig jf. vedtægterne. Hjemmesiden blev i starten af 2009 opdateret med godkendt og underskrevet
regnskab. Bestyrelsen har i perioden sikret at der er udført græsslåning, vedligehold på træer og buske på
fællesareal, vejen er blevet repareret for revner af NCC Roads. Og afslutningsvis har bestyrelsen arrangeret
Skt. Hans aften, hvor der var ganske pæn tilslutning fra de omkringliggende husstande.

3. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af kassereren og der blev ved samme lejlighed igen opfordret til at de enkelte
husstande sørger for rettidig indbetaling af kontingent til grundejerforeningen.
Det blev endvidere oplyst at en ejendom i grundejerforeningen, i den periode hvor kommunen opkrævede
kontingent, har indbetalt til en anden grundejerforening. – Kassereren arbejder på at få indkrævet dette
kontingent, da det jo tilkommer grundejerforeningen.
En af deltagerne påpegede at det var vigtigt at der er en forsikring som dækker på f.eks. arbejdsdage,
således at man ved en eventuel arbejdsskade på en arbejdsdag er dækket af grundejerforeningens
forsikring. – Bestyrelsen vil undersøge dette forhold og om nødvendigt tegne de nødvendige forsikringer.
I forhold til det regnskab som blev fremsendt forud for generalforsamlingen var der lavet en rettelse, hvor
vin til bestyrelsen var rettet fra kr. 2212 til 1712, da de afholdte omkostninger til bestyrelsen som fratrådte
i 2008 var 1712. Ændringen påvirkede resultatet positivt med kr. 500,-

4. Budget og fastsættelse af kontingent for næste periode
Bestyrelsen fremlagde budgettet for 2009/2010, hvilket ikke gav anledning til kommentarer. Herefter blev
der fremlagt forslag fra bestyrelsen om at hæve kontingentet til kr. 950,-/årligt. Denne ændring blev
vedtaget og fremadrettet er det således dette kontingent som den enkelte husstand skal indbetale.

5. Valg af bestyrelse
Der blev valgt ny bestyrelse med følgende medlemmer:




Tove Bæk Jensen, nr. 7
Edith Møller, genvalgt
Rasmus Christiansen, genvalgt




Britta Poulsen, ej på valg
Marie Niss, ej på valg

Ud af bestyrelsen trådte:
Kurt Møller
Suppleanter blev valgt således:
Jane Rasmussen, Bogfinkevej 9
John Damgaard, Blåmejsevej 3

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Kim Søgaard blev genvalgt som revisor
Peter Brynningsen blev genvalgt som revisorsuppleant

7. Behandling af rettidigt indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne, så punktet blev afsluttet hurtigt.

8. Eventuelt
Der var ikke noget under emnet eventuelt som skulle føres til referat.

Generalforsamlingen blev afholdt med god ro og orden – og var gennemført på godt 30 minutter.

