Referat af ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Svenstrup 2021
Onsdag d 30 juni 2021 kl 19:30. Sted: Fællesgrunden.
Referent: Mads S37
---------1. Valg af dirigent:
-> Klaus RV16 valgt.
---------Lovlighed:
Dirigenten konstaterede at indkaldelse er fremsendt i 9-Juni-2021 - dermed varslet rettidigt.
Fremmødte: 11 medlemmer
John & Marianne RV14, Martin RV33, Tonny RV6, Jørgen RV57, Holger RV44.
Fra bestyrelsen: Formand Jasper Vilgaard RV9, Revisor Klaus Baltsersen RV16, Kasserer Karin
Cronström RV57, Sekretær Mads S37, Best. Medlem Mille Madsen RV26.
=> General forsamlingen er dermed lovlig iht vedtægter. (støttet af forsamlingen)
---------2. Formandens beretning:
. Velkommen til nye beboere!
. Loppemarked -> god oplevelse og støttes af bestyrelsen. Vi vil arbejde på at gentage næste år evt
sammen med andet arrangement.
. Køer på vejen - stort postyr hvor mange beboere var involveret – en anderledes kontakt :-)
. Projekt 'Hvedemarken': Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i møde omkring projektet og givet
input (bla en evt forlængelse af støjvold der indgår).
. Køb/salg: almindelig udskiftning.
. Bestyrelsen har diskuteret evt navneændring - men undersøger om det giver for meget
administration (eller omkostninger).
. Bemærk Facebook gruppe "Ringvej 2970" - her lægges diverse information.
(her vil næste Generalforsamlingsindkaldelse blive lagt op næste gang :-) ).
. Novafoss har lavet forslag til rensningsanlæg på den anden side af motorvejen (kommer i høring).
----------3. Regnskab:
. Kontingent opkrævning:
.. 58 af 65 havde betalt til tiden (forfald 1-Okt – dog senest 30-Nov-2020)
.. 3 har betalt efterfølgende - således at 4 manglede ved regnskabsopgørelse.
.. Status ved generalforsamling: kun 1 mangler (RV43).
. Nedlæggelse af konto pga omkostninger.
. Størstedelen af vores udgifter vedrører foreningsgrunden:
.. græsslåning & hækkeklipning
.. renovering af borde/bænke (tak for frivilligt arbejde af Holger&Klaus !! der klappes)
.. udskiftning af hæk omkring foreningsgrund
.. dermed underskud (første gang i lang tid) på ca 6000kr - men der er reserve at tage fra.
=> regnskabet er godkendt afgeneralforsamlingen !
------------4. Forslag til Generalforsamlingen:
Ingen indkomne forslag (heller ikke fra bestyrelsen)
-------------

5. Kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (dvs 300,- til forfald 1-Okt)
-> Vedtaget af Generalforsamlingen.
-----------6. Valg af bestyrelse:
Følgende valg blev godkendt af generalforsamlingen:
Formand: Jasper Vilgaard, Ringvej 9. → genvalgt
Sekretær: Mads Lindborg, Stampevej 37. → genvalgt
1. Revisor for en 2 årig periode: Klaus Baltersen, Ringvej 16. → genvalgt
2. Revisor: Mille RV26 valgt
Revisorsuppleant: → Jørgen RV57 valgt
Bemærk Holger RV44 afgår fra bestyrelsen (tak for lang og tro tjeneste ! )
-----------7. Eventuelt:
a) Martin RV33: Sp ang støjvoldsprojekt?:
Bestyrelsen har ikke arbejdet med dette siden 2003 ??
(Hørsholm er mærket som "skal undersøges nærmere")
Bestyrelsen støtter gerne folk der vil lægge arbejde i det.
b) Holger RV44 foreslår at opsætte gynger til børn?? (kontakte alle børnefamilier) - legepladsregler
undersøges.
c) Jørgen RV57: foreslår at fjerne den gamle sandkasse -> i første omgang renses omkring den og
der indkøbes planter til at skabe biodiversitet.
d) Husk man kan tilmelde sig nabohjælp via App – hermed tilsendes mærkater.
(Søg på 'nabohjælp' i GooglePlaystore / Apple Appstore)
- GFS Web/hjemmeside: Send forslag til info@gfsvenstrup.dk eller ring til Mads.
-----------Generalforsamlingen erklæres afsluttet.
Dirigent & Formand takker for fremmøde samt god ro og orden.
pva Generalforsamlingen: Sekretær Mads S37
/slut

