Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 7. februar januar 2017
Tilstede var repræsentanter fra Birkevænget 5, 7, 8 og 12, Bøgevænget 2, 4, 10, 12 og
13, samt Porskjærvej 26.
Egevænget, Røddikvej og Pilevænget var ikke repræsenteret.
1) Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Morten
Referent: Louise
2) Bestyrelsen berettede om året der er gået, herunder Fastelavn, grillaften og
istandsættelse af legepladsen med mere. Det har været et stille år. Godkendt
uden kommentarer.
3) Regnskabet blev godkendt.
4) a. Kontingentet fastholdes på 1200 kr. i 2017.
b. Der hensættes 20.000 kr. til vedligeholdelse/reetablering af stier i 2017.
5) Indkomne forslag:
a. Etablering af cykelbom ved Bøgevænget/Porskjærvænget.
Forslag vedr. etablering af fortov langs Bøgevænget udgik.
Karsten Dahl har undersøgt ejerforhold vedr. rabat mellem Bøgevænget
og Porsevænget. Grundejerforeningen Porsevænget har ca. 1 ½ meter
ind ved cykelstien. Bestyrelsen har kontaktet kommunen. Kommunen
har afslået at sætte bom op med begrundelsen, at det er privat vej.
Opstilling skal godkendes af kommunen.
Bestyrelsen fik mandat og råderet på generalforsamlingen til at finde en
eventuel løsning ift økonomi og udforming af cykelbom/kæder, med
eller uden Grundejerforeningen Porsevænget.
b. Nedlæggelse af kontainerordning og sænkelse af kontigent svarende til
besparelsen – bestyrelsen henviser til at nedlæggelse ikke kan
gennemføres uden vedtægtsændring eller anden alternativ ordning
jævnfør vedtægter §8 ’Bortkørsel af affald skal iværksættes af
Grundeejerforeningen’.
Der var ikke indkommet forslag til drøftelse på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen stemte om nedlæggelse af kontainerordning. Det
blev nedstemt.

6) Valg af:
a. Torkil Carlsen (kasserer) og Dorthe Lassen blev genvalgt til bestyrelsen.
b. Poul Busk blev valgt til revisor.
c. Morten Mortensen blev valgt til suppleant.
7) Eventuelt:
a. Kontainerplan ses på www.porskjaer.dk senest 1. april 2017.
b. Fastelavn søndag 26. februar 2017 i Porskjær Børnehave.
c. Snerydning:
Bestyrelsen kontakter Porsevænget, der har forpligtelsen til snerydning
på cykelsti ned mod Børnehaven Porkjær. Den har været mangelfuld.
Bestyrelsen kontakter snerydderfirmaet om saltning af Bøgevænget. Kan
saltspredningen under vending af vognen foregå til den anden side end
mod hækken i nr. 12.

