Hinnerup 08.12.2016

Grundejerforeningen Bogfinkevej/Blåmejsevej
Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 8. December 2016, kl 19.30
I Fælleshuset, Bogfinkevej 37
Dagsorden jvf vedtægterne
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2015/2016
(Regnskabet vil blive lagt op på hjemmesiden www.bogfinkevej.dk)
4) Gennemgang og godkendelse af budgettet for 2016/2017 – se hjemmeside)
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Nuværende bestyrelse:
Knud Jepsen (modtager ikke genvalg)
Ole Mathiesen (modtager ikke genvalg)
John Damgaard-Pedersen (på valg, accepterer genvalg)
Gitte Dalsgaard (ikke på valg)
Helle Miltersen (ikke på valg)
Suppleanter:
Villy Nielsen (på valg, accepterer ikke genvalg)

6) Valg af revisor og suppleant
7) Indkomne forslag.
Forslag fra medlemmerne skal jvf vedtægterne §14 stk 4, være bestyrelsen i hænde senest
torsdag den 24. Nov 2016

8) Eventuelt
På bestyrelsens vegne
John Damgaard
Blåmejsevej 3

Referat fra generalforsamlingen torsdag d.08-12-2016
1) Dirigent Thorkild Kvisgaard
2) Formands (Knud jepsen) beretning.
Først tak til de fremmødte, hele grundlaget for en grundejerforening er medlemmernes
engagement.
Den siddende bestyrelse bestod af 5 medlemmer; men da formand Ole Mathiesen flyttede fra
området i begyndelsen af året har jeg overtaget formandsposten og vi har kørt vider med kun 4
medlemmer i bestyrelsen.
Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder i årets løb.
Der har ikke i det forløbne år været udgiftstunge investeringer, hvorfor foreningens økonomi er
blevet yderligere konsolideret.
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt det traditionsrige Skt. Hans arrangement, der i år trods
det dårlige vejr var besøgt af mere end 40 personer. Der blev brændt bål af, afbrændt en heks og
sunget dertil. Desuden var der gril med pølser og brød. En succes der vil blive gentaget.
En anden stor succes var vejfesten som blev afholdt i August måned med rigtig mange deltagere.
Vejfesten planlægges derfor også gentaget næste år til August. Bestyrelsen har valgt at budgettere
med dette således at teltlejre m.v. betales af grundejerforeningen.
For at indgå for stort papirforbrug har bestyrelsen valgt at lægge regnskabet ud op foreningens
hjemmeside. Hjemmesiden er blevet opdateret. Thorkil Kvisgård har lagt et stort arbejde i at få det
hele til at fungere, tak for det.
Legepladsen skulle have været renoveret og forbedret i år. Det er desværre ikke sket, det beklager
vi meget. Pengene er bevilliget; men pga. forskellige nok dårlige undskyldninger er der ikke sket
noget. Vi er i bestyrelsen fast besluttet på at legepladsen skal være klar til foråret, vi efterlyser
forældre med børn i legeplads alderen til at hjælpe til at vi får lavet en attraktiv legeplads
Da foreningen har en sund økonomiforeslår bestyrelsen at fastholde kontingentstørrelsen for det
kommende år med henblik på forsat konsolidering.
Med håbet om en god generalforsamling og ikke mindst på at interesserede vil melde sig som
kandidater til bestyrelsen ønskes et godt møde, og et godt valg til bestyrelsen
Knud Jepsen
08122016

3) Helle Miltersen gennemgik regnskabet,alt er som forvente.

4) Helle Miltersen gennemgik budgettet for 2016-2017.
BUDGET 2016-2017:
Vi har planlagt nogle investeringer på fællesarealet til forbedringer af legepladsen.

5) Louise Vestergaard Bogfinkevej 77 og Michael Mousten Bogfinkevej 15 blev valgt ind i
bestyrelsen.
Suppleant: Brian Nikolajsen Bogfinkevej 36
6) Peter Brynningesen Blåmejsevej 9 og Kim Søgaard Bogfinkevej 16.
7) Forslag fra Brian Nikolajsen – Jane Skou Pedersen:
Vi foreslår at, der foretages fældning af træer og store buske på det grønne område i
grusgraven.
Svar fra bestyrelsen: Vi vil kontakte kommunen.
8) Angående den årlige vejfest opfordres til at frivillige hjælper melder sig.

Referent Gitte Dalsgaard.

