17/11 2015

Referat Generalforsamling i
Grundejerforeningen Hjortlund
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hjortlund den 17. november 2015 kl 19.00 i
Idrætsforeningens klubhus, Sandvejen 28, med følgende dagsorden:

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ad 6:
Ad 7:
Ad 10:
Ad 11:
Ad 12:
Ad 13:

Valg af dirigent.
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forslag fra bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne
Forelæggelse af budget.
Fastsættelse af kontingent
Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 medlemmer lige år., 1 medlem ulige år)
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Valg af revisorer (2 i alt, som afgår på skift hvert andet år.)
Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt

Der er ingen forslag fra bestyrelsen
Såfremt medlemmerne ønsker forslag behandlet, skal disse være bestyrelsen i hænde i
skriftlig form senest 31. oktober
Tonny er på valg og vil gerne afløses i bestyrelsen
Jørn Zinglersen er på valg. Jørn er villig til genvalg
Verner Lillesøe er på valg. Verner er villig til genvalg
Peter Møller Andersen er på valg. Peter vil gerne afløses.
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Referat
1. Valg af dirigent:
Tom Andersen vælges som dirigent.
2. Valg referent:
Aske Gynther (sekretær i bestyrelse) vælges som referent.
3. Valg af stemmetællere
Stemmetællere vælges såfremt det bliver nødvendigt
4. Formandens beretning:
Tonny fremlagde som formand for grundejerforeningen Hjortlund sin beretning. Formandens
beretning er vedhæftet i Bilag A
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
a. Grundejerforeningen har ekstraordinært modtaget godtgørelse for tab på Roskilde Bankaktier.
b. Der er et underskud på 3.007 kr. i regnskabsåret 2015. Underskuddet dækkes af en positiv
bankbalance på 48.140 kr.
c. Regnskabet blev godkendt.
6. Ingen forslag fra bestyrelsen
7. Ingen forslag fra deltagere
8. Forelæggelse af budget:
a. Der budgetteres med et underskud på 6.650 kr i 2016.
b. Budgettet blev godkendt.
9. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet fastholdes på 400 kr.
10. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Mikael Pedersen (Havremarken 5) vælges som nyt medlem til bestyrelsen. Tonny takker af.
11. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen:
Jørn Zinglersen vælges som suppleant til bestyrelsen
12. Valg af revisorer:
Verner Lillesøe vælges som revisor.
13. Valg af revisorsuppleant:
Merete Brandt Jensen (Bygmarken 2) vælges som revisorsuppleant.
14. Eventuelt
a. Briefing fra lokalrådet:
i. Lokalrådet har deltaget i møde vedrørende tunnel under Østre Vindingevej
ii. Lokalrådet fortæller, at der anlægges en sti til Hedeland (der er tale om den
allerede anlagte sti).
b. Bilernes hastighed på vejene i grundejerforeningen blev drøftet.
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Bilag A: Formandens beretning
Beretning - Grundejerforeningen ”Hjortlund” – 17.11.2015.
Velkommen til årets generalforsamling i Grundejerforeningen ”Hjortlund”. En speciel velkomst til
de nye medlemmer der er kommet til siden sidste generalforsamling. Jeg håber at alle nye
tilflyttere vil falde godt til i vores område og benytte sig af vores storskraldsordning, som jo er
foreningens primære formål.
Der har ikke været de store udfordringer i bestyrelsens arbejde. Vi har afviklet vores
storskraldsindsamlinger som planlagt og mængden tyder stadigt på, at der er brug for ordningen.
Siden sidste år er der nu kommet den længe ventede gadebelysning med nye standere og lamper.
Det har pyntet på gadebilledet og giver et godt lys.
Der er også etableret en sti fra Stenlandsvej over til Hedelands stisystem, så vi ikke skal ud ad
Tunevej, men kan gå direkte over til Hedeland.
Det er så tanken, at der skal anlægges et lille grønt område i den trekant der vender ind mod
bebyggelsen i Hjortlund.
Så vil jeg gøre opmærksom på, at hvis der er problemer omkring tømning af skraldeposer, er det
kommunen, der skal kontaktes. Det er mit indtryk at det fungerer tilfredsstillende for tiden.
Der er i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder hvor der bl.a. blev talt om:
At vi Igen i år vil opfordre til, at man tilmelder sig og betaler kontingent via PBS. Det er en stor
lettelse for vores kasserer.
At vi stadig har 12 husstande der ikke har opgivet en mailadresse til foreningen, så vi kan udsende
post elektronisk. Vi beder om at man tilmelder sig til sekretæren, hvis man har fået mulighed for
det siden sidste år. Også dette er med til at lette arbejdet for bestyrelsen.
At man lægger affald til storskrald i de rigtige bunker og i den rette emballage ellers vil det ikke
blive taget med. HUSK der kan rekvireres ekstra papirsække hos kassereren, Havremarken 5.
At det endnu en gang understreges, at der ikke under nogen omstændigheder må sættes
elektronikaffald som radioer, fjernsyn, el-ovne, PCére, køleskabe og vaskemaskiner m.m. i
jern/metalbunkerne til storskrald. Dette skal man selv sørge for at aflevere på Kara.
At få hjemmesiden moderniseret og ført op to date.
Og at få planlagt og indkaldt til generalforsamlingen.
Jeg vil igen i år slutte min beretning med at rose vores medlemmer i foreningen for deres
velplejede huse og haver – det er altid en fornøjelse at gå gennem vores område på alle tider af
året.
Tak til mine bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet – til Aske for sekretærarbejdet, og til Annette
for arbejdet med kassererjobbet! Også tak til vores 2 revisorer og vores webmaster.
En speciel tak til revisorsuppleant gennem mange år Peter Møller Andersen, der har bedt om at
blive afløst på posten.
For min del siger jeg også tak, og jeg håber på at der vil melde sig en afløser til min
bestyrelsespost, der jo er på valg i år.
Tak for ordet.
Tonny Christiansen.
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