Grundejerforeningen Havnbjerg Syd
Afholder ordinær generalforsamling
27. oktober 2015 kl. 19.00
Valhalla, den tidligere rigssal, skolevej 56
Referat:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 Til dirigent blev Erik Jeppesen valgt
 Til referent blev Carsten Jacobsen valgt
 Til stemmetællere blev XX & ZZ valgt



13 oktober 2015

Det noteres, at dagsordenen ikke følger vedtægterne, men den blev godkendt.
2. Formandens beretning
Var omdelt og blev gennemgået af Allan Henckel, blev efterfølgende godkendt.
3. Jerlev Radio/ Godtone
Kort orientering af Carsten Jacobsen, der er ikke sket yderligere i sagen. Kurator har ikke
foretaget sig yderligere.
4. Kassererens reviderede regnskab
Var omdelt og blev gennemgået af Bjarne Skov, blev efterfølgende godkendt.
5. Fastlæggelse af kontingent
 Bestyrelsens forslag om ændring af kontingent til foreningen nedsættes til 400 kr.
årligt, indtil kasse beholdningen & de indestående værdier er af passende karakter,
hvilket bestyrelsen vurderer, er omkring ~100.000 kr., blev godkendt.
6. Valg af formand.
Allan Henckel, Akelejevej 5 blev genvalg.
7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) valg af suppleanter og c) valg af revisorer
a) Genvalgt for en 2-årig periode er Carsten Jacobsen, Porsevej 4 og Bjarne Skov
Snerlevej 22
b) Genvalgt er 1. suppleant Peter Johansen, Klintevej samt 2. suppleant Jørgen Zeuner, Solsikkevej.
c) Genvalgt er revisorerne Tommy Andresen, Snerlevej 15 og Erik Jeppesen, Akelejevej 2
8. Fjernelse af fortove og opmærkning af parkeringsbåse
Der blev stemt om fjernelse af de smalle fortove langs Perikonvej samt Akelejevej. Dette
blev vedtaget med 15 stemmer for, mens 12 var imod.
Der blev stemt om etablering af P-båse Violvej. Dette blev vedtaget med 1 stemme for,
mens ingen (0) var imod.
Der blev IKKE stemt om etablering af P-båse på Bellisvej, idet beboerne har holdt møde
med næsten fuldtalligt deltagelse og har her konstateret, at man IKKE ønsker markerede
P-båse.
Der blev IKKE stemt om om fjernelse af de smalle fortove langs Røllikevej & Valmuevej.
Der blev IKKE stemt om etablering af P-båse på Røllikevej eller Valmuevej.
Det noteres, at forslag til behandling og afstemning på generalforsamlingen skal fremligges meget mere specifikt; gerne tydeligt indtegnet på et kort og vist med supplerende fo-

tografier. Desuden skal kun én sag ad gangen behandles. Flere sager, også selvom de
er lignende, skal adskilles i separate punkter eller underpunkter.
Det blev udvist en bred utilfredshed med formen og dokumentationen bag de fremlagte
forslag.
9. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
10. Eventuelt
 Det skæve træ langs Skrænten udfor Valmuevej ønskes rettet; ikke fældet !!
 Ahorn træerne langs Skrænten ønskes beskåret og vedligeholdt som de Allétræer
de skal illudere at være. Den nuværende vildtvoksende tilvækst er ikke acceptabel
og skal drøftes med kommunen under rundgangen.
11. Arrangement
Efter generalforsamlingen fortalte Knud Skov Rasmusen om planerne for og fremdriften
af etablering af E Kleinbahn.

Carsten Jacobsen
den 23/11/2015

