
General forsamling Grundejerforeningen Svenstrup
Onsdag d 11 juni 2014 kl 19.
----------
Valg af dirigent:
-> Tonny, RV6 valgt.
----------
Lovlighed:
Indkaldelse fremsendt i midten af maj - dermed varslet rettidigt
Fremmødte: 13 medlemmer
=> General forsamlingen er dermed lovlig iht vedtægter.
----------
Formandens beretning:

Fredeligt år - ingen klager og andre sager.

Intet nyt mht støjvold.
Dog er der lagt støjdæmpende belægning i 1 af 4 spor.
Resterende spor følger senere i forbindelse med
motorvejs udbygning syd for Hørsholm.

Note om hussalg i ejerforeningen:
* Generelt er det gået forholdsvis godt. (bla RV30,47)

Andre hændelser:
* Desværre 2 dødsfald: Jon Stene RV54, Philip RV30.
  Bestyrelsen var repr. ved begravelsen af Philip.
* En enkelt politi aktion på Ringvej: bil standset for at afvæbne 4 mænd.

* Ang tyveri: Vær opmærksom på at der er enkelte tilfælde,
  hvor der er stjålet airbags, GPS mv fra biler.
  Der er også observeret biler der cirkulerer om natten muligvis med
  henblik på tyveri. Hvis man observerer noget mistænkeligt
  kan man noterer nummerplade eller lign og give information til Politiet.

Vejfest:
* Bestyrelsen har besluttet at afholde vejfest d. 6. sep
  Der vil komme mere nyt snarest.

Kommentar til beretning:
* Græsset på fællesgrund er ikke slået i en måned.

-> fmd tager kontakt til gartner.
-----------
Regnskab:
Regnskab er fremsendt med indkaldelse - dog er der ikke afholdt revisionsmøde.
Bilag var fremlagt til kontrol under generalforsamlingen.
Noter:
- alle kontingenter betalt.
- lavere omkostninger til møder osv end sædvanligt.
- forsikringspræmie steget (tvungne forsikringer).
- diverse indeholder buket ifm begravelse.
- overskud og balance på ~51.000,-



Sp: hvorfor konti i 2 banker?
-> Svar: Pga girokonto - dyrere at have i een bank.

Sp: der er et lille overskud pr grundejer med nuværende situation, hvorfor det?
-> Svar:Der var svingninger i regnskaber år tilbage. 

Desuden lavere udgifter de sidste 2år end sædvanligt.
Derfor denne fastholdes dette.

NB: Der er mulighed for at betale via netbank (foretrækkes)
og evt kontant til kasserer ved personlig henvendelse.

Bestyrelsen foreslår godkendelse af regnskab med forbehold
for revision. 
=> Vedtaget med 13 stemmer for / ingen imod eller neutral.
-------------
Forslag til Generalforsamlingen:
n/a - ingen indkomne forslag
-------------
Kontingent:
Best foreslår fastholde kontigent
-> vedtaget af Generalforsamlingen
------------
Valg af bestyrelse:
-næstformand Bo - genopstiller og valgt
-kasserer Klaus - genopstiller og valgt
-bestyrelsemedlems:

- Mille - genopstiller og valgt
- Mogens - genopstiller og valgt
- Suppleant 2årig - Karin valgt
- Suppl 1år: ubesat
- 1. revisor Benny - ønsker ikke genvalg.

-> Valgt: Jette Hansen, RV43
- rev. suppl - ubesat

-> Bestyrelsen træder til med ekstraordinært revisor
møde i tilfælde af mangler.

------------
evt:
- Bestyrelsen ønsker at tage kontakt til Politiet om at opsætte
en fartmåler på stampevej, der måler hastigheder over 50km/t og blinker
- Stillevejsskilte er tildækket af hække og bevoksning. De vil få henstilling.
  - mosegrise er observeret i flere haver.

------------
Generalforsamlingen erklæres afsluttet.
Formanden takker for god ro og orden.

pva Generalforsamlingen: Mads S37


