Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 26. januar 2016.
Tilstede var repræsentanter fra Porskjærvej 26, Egevænget 10, Bøgevænget 3, 6, 7, 10,
11, 12 og 13, Birkevænget 5, 7, 8 og 12 samt Røddikvej 43,45 og 47. Pilevænget var
ikke repræsenteret.
1) Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Morten
Referent: Janne
2) Formanden berettede om året der er gået, herunder Jubilæumsfesten, der var en
stor succes. Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer.
3) Regnskabet blev godkendt, dog med den kommentar, at der mangler en
øremærkning af de 40.000 kr. der pt. er afsat til vedligeholdelse af stier.
4) Kontingentet fastholdes på 1200 kr. pr. år.
a. Det blev besluttet, at der igen i år hensættes 20.000 kr. til
vedligeholdelse/reetablering af stier.
De 20.000 kr. pr. år der blev afsat til vedligeholdelse af stier på
Generalforsamlingen i 2014 og 2015 er ikke særskilt posteret i
regnskabet. Posten til vedligeholdelse af stier vil derfor være 60.000 kr. i
næste regnskab.
5) Indkomne forslag:
a. Etablering af fortov mellem stisystem og Røddikvej langs Bøgevænget.
Forslaget blev nedstemt, men viderebehandles under pkt. 8 Eventuelt.
6) Planlagte aktiviteter i 2015
a. Fastelavnsfest søndag d. 7. februar
c. Arbejdsdag på det grønne område
7) Valg til bestyrelsen: Louise modtog genvalg. Desuden blev Sune (Bøgevænget
7) og Flemming (Birkevænget 7) valgt ind i Bestyrelsen.
Bestyrelsen tjekker, om der foreligger en vedtægtsændring mht. §16, hvor der
står, at alle er pligtige til at modtage valg.
8) Eventuelt
a. HUSK at containerplanen fremover kun findes på hjemmesiden –
www.porskjaer.dk

b. Snerydning: Bestyrelsen kontakter snerydder, og indskærper, at fortove
bør være ryddet kl. 7
c. Karsten undersøger ejerforhold vedr. rabat mellem Bøgevænget og
Porsevænget, og stiller oplysningerne til rådighed for Bestyrelsen. Han
foreligger desuden Bestyrelsen er prissat forslag vedr. etablering af
fortov langs Bøgevænget. Forslaget behandles på næste års
Generalforsamling.
d. Der var forslag om at stoppe containerordningen, og i stedet nedsætte
kontingentet med et beløb svarende til besparelsen ved ikke at have
containere. Forslaget sættes til afstemning på næste års Generalforsamling.

