Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 4. februar 2014
Tilstede var repræsentanter fra Birkevænget 5, 7, 8 og 12 fra Bøgevænget 12 samt bestyrelsen.
1. Til dirigent valgtes Flemming Torp, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
afholdt. Til referent valgtes Kirstine Jernved.
2. Formanden berettede om året der er gået, herunder at der desværre er malet graffiti på legetårnet.
Dette er meldt til politiet.
3. Regnskabet blev godkendt.
Generalforsamlingen ønskede specifikation af udgifter til legepladsen og det øvrige grønne område:
a) 2010
Edderkoppe gynge - 699
Udgravning og faldsand - 31.250,Legetårne med hængebro og gyngestativer - 23.000,00
Maling til legetårne - 3794,35
Grill rist til brøndring - 6.125,00
Bord/Bænke sæt 3900
træ til petang bane - 1.077,19
Diverse materialer og græsfrø - 1328,84
Legeplads total 2010 - 58.743,35
Grill område 2010 - 12.431,03
b) 2011
Halvtag - 19.995,00
Maling, cement, ovs. - 4474,13
støbbe kryds - 1262,55
Basket ramme - 437,80
Basket kurv - 670,00
Legeplads total 2011 - 1107,80
Grill område 2011 - 24469,13
c) 2012
Legeplads total 2012 - 0,00
Grill område 2012 - 0,00
d) 2013
vippedyr - 13.926,88
Legeplads total 2013 - 13.926,88
Grill område total 2013 - 0,00
Legeplads grand total - 73.778,03
Grill område grand total - 36.900,16

4. Kontingentet fastholdes på 1.200 kr. for 2014.
5. a. Det blev besluttet, at der hvert år hensættes penge i regnskabet til vedligeholdelse/reetablering af
stier. Dette vurderes hvert år på generalforsamling. I 2014 hensættes 20.000 kr.
b. Det blev besluttet at indkøbe nogle mindre traktordæk til legepladsen.
6. a. Der afholdes jubilæumsfest den 23. august 2014. Festen vil være finansieret delvist af
grundejerforeningen og delvist via egenbetaling. Tilmelding og nærmere info følger, men sæt allerede
nu X i kalenderen.
I lighed med tidligere år afholdes legepladsdag samt nogle grillaftener hen over sommer. Nærmere info
følger.
7. Nuværende niveau for gartnerarbejde og snerydning findes OK. Kom gerne med input løbende, så vi kan
justere med gartner og sneryddere hen ad vejen.
8. Til bestyrelsen valgtes Louise Friman samt genvalgtes Janne Ørskov og Karten Foged Dahl, således
bestyrelsen fremadrettet består af:
a. Karsten Foged Dahl, Bøgevænget 10
b. Dorthe Lassen, Bøgevænget 4
c. Janne Ørskov, Egevænget 10
d. Torkil Carlsen, Porskjærvej 26
e. Louise Friman, Birkevænget 5
f. Morten Mortensen, Birkevænget 12 (suppleant)
Flemming Torp genvalgtes som revisor.
9. Containerplanen findes på hjemmesiden og kan afhentes hos Janne Ørskov.
Alle opfordres til at være opmærksomme på at få læsset containerne ordentligt og så ikke det fyldes på ud
overkanten. Vi har fået en del ekstraudgifter i 2013.

