Referat af ordinær generalforsamling
25. marts 2019

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Tomas Lind Jørgensen blev foreslået som dirigent og valgt. Tomas Lind
Jørgensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formand Helle Jørgensen bød velkommen og takkede for det flotte fremmøde. Helle gav
en særlig tak til bestyrelsen for indsatsen i 2018.
Beretningen er omdelt sammen med indkaldelsen og Helle Jørgensen fremhævede et
par højdepunkter. Beplantningen ved tunnellerne skete i 2018 og alle foreningens
stiskilte er blevet udskiftet. Tak til bestyrelsen og de fremmødte på foreningens
arbejdsdag og de mange arbejdstimer der var lagt.
Er man grundejer i Eriksminde så forventes det, at man vedligeholder disse, så vi har
et område, der er pænt at se på. Vedligeholdelse af hække, buske og rabatter fik igen i
år en løftet pegefinger. Også en bøn til hundeejere om at samle hunde
efterladenskaber op. Parkering på stikveje, rabatter og vendepladser er stadig ofte
stillede spørgsmål i grundejerforeningens mail Box. Det er ofte spørgsmål over måden
folk parkerer på. Uden for deres egen matrikel, både med gæster, privatbiler og
erhvervsbiler. Det er den enkelte grundejers ansvar og Grundejerforeningen er ikke
politi.
Til sidst takkede Helle for formandskabet de seneste 5 år, som slutter nu. Helle og
hendes mand fraflytter Grundejerforeningen, hvilket er årsagen til at Helle trækker sig i
utide.
Kommentarer fra salen.
Der var et par spørgsmål fra salen af generel karakter og herefter blev beretningen
godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Mirela Omerspahic fremlagde regnskabet.
Der var et enkelt supplerende spørgsmål fra salen om for mange penge indestående i
et enkelt pengeinstitut.
Herefter blev regnskabet godkendt.
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4. Forslag fra bestyrelsen:
Forelæggelse af budget for 2019.
Kommentarer fra salen.
Der blev stillet spørgsmål til, om stihenlæggelsen var overgået til henlæggelse til
legepladser, grønne m.v. uden bemyndigelse,
Svar: Beslutningen skete på Generalforsamlingen 2018 og vi viderefører beslutningen.
Der blev stillet spørgsmål til, om udbud af entreprenørkontrakt m.v.
Svar: Foreningens kontrakter har en 3. årig løbetid og udløber efter denne sæson.
Kontrakterne kommer derfor snart i udbud igen.
Budget 2019 blev herefter vedtaget.

5. Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 2 år. På valg er:
Helle Jørgensen fraflytter området om modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Jesper F. Kuhre for en 1 årig periode.
Jesper F. Kuhre blev valgt uden modkandidat.
Mirela Omerspahic blev genvalgt som kasserer.
Torben Franck, Bestyrelsesmedlem, modtager genvalg og
blev genvalgt.
Bestyrelsen foreslår Lone Mortensen til bestyrelsen.
Lone Mortensen blev valgt uden modkandidat.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år. På valg er:
Rebecca Hope modtager genvalg og blev genvalgt.
Jesper Ingemann-Petersen modtager genvalg og blev genvalgt.
Der blev efterspurgt kandidater fra salen til ledig suppleantpost og Shahid Hussain,
Krogager 5 ønskede at stille op.
Shahid Hussain blev valgt uden modkandidat.
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8. Valg af revisorer, nuværende er:
Aktiv Revision og Rådgivning ApS, og revisor Lene Videmark (kritisk) modtager begge
genvalg og blev valgt.

Valg af 2 revisorsuppleanter.
Nuværende er: Jens Holm og Charlotte Johannsen. Begge modtager genvalg og blev
valgt.

9. Eventuelt.
Under eventuelt gennemgik foreningens nye formand Jesper Kuhre nogle at de
igangværende projekter, som ny legeplads, beplantning af Allé og andet.
Der var herefter en stor spørgelyst og debat om f.eks. fællestilbud fra en gartner på ny
hække til de grundejere, som trænger til nye hække. Hegn contra hække, herunder
regler, love og retningslinjer. Utilfredsheden med asfaltarbejdet i 2018 og det ringe
arbejde der er udført. Gennemkørsel mellem veje, hvor biler anvender stierne. Ekstra
skraldespande, f.eks. ved Kroggårdsskolen. Grundejers efterladenskaber af haveaffald,
bygningsaffald m.v. på offentlige arealer og andre emner.
Efter en god debat og mange spørgsmål, kunne Tomas Lind Jørgensen afslutte den
ordinære generalforsamling.

