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Referat af Ordinær Generalforsamling
Torsdag 27 marts 2014, kl 19.00
pa
FORCE Technology, Hj o.tekærsvej 99
1. Yalg afdirigent:
Poul Jørgensen blev traditionen tro valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var blevet
indkaldt med lovligt varsel. Ved navneopråb konstatered€s, at i alt 36 medlenmer var mødt frem
repræsenterende 24 parceller ud af44. En opdateret navneliste er vedlagt dette referat.

2, Formandens beretning:
fuet er forløbet roligl. Snerydning er kun sket et par gange, mens der er saltet rigeligt. Da vi betaler
en fast (og høj l) afgift for vintervedligehold, må vi glæde os over, at kommunen så har sparet nogle
penge. Der er i årets løb fl1ttet 3 nye familier ind, alle med små børn (Hjorthøj 8, Hjorthøj 19 og
Gadevangen 62). Vejfesten i august forløb fint, og det var mrt at se et ret stort antal børn deltage.
Vedligehold af stien (Gadevangen-Hortekærsvej) sk€r nu udelukkende på frivillig basis. En mindre
og for lille - gruppe frivillige har deltaget i lugning og rydning afukrudt et par gange, mens der er
ryddet for sne 6 gange (afFormanden).
Vejfejningen vil blive søndag 6/4 om formiddagen, og Vejfesten bliver fredrg 22. august.
Nærmere vil tilgå.

3. Regnskabsafl æggelse:
Regnskabet for 2013 blev kort gennemgået afformanden, da kassereren var fraværende. Alle
grundejere har nu indbetalt kontingent for 2013, og formanden opfordrede til, at alle fremover
notercr sig betalingsfristeme og betaler inden det bliver nødvendigt at rykke.

Langt den største udgift i årets løb har været til snerydning/glatførebekæmpelse (29 040 kr - en
beskeden stigning på 1,202). Egenkapitalen er 20 220 kr. Der budgetteres ikke med forøgede
udgifter i det kommende år

4. Kontingent:
Bestyrelsen foreslog at fatsholde kontingentet på 99LE med indbetalins før 1. september 2013.
Der vil fortsat være 50 kr rabat ved tidlig indbetaling, dvs 850 kr ved indbetaline indel lste iuri.
Dette blev vedtaget. Venligst benyt AIm. Brand Bank konto nr 7681 4362901.

5. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmeme ioden fristens udløb (10. februar).
6. Valg af bestyrelse, suppleant og reyisor:
Bestlrelsen består afulrik Holm (formand), Henrik Homhaver (kasserer), Nicolai Peitersen
(seketær) og Lisbet Juul (suppleant), og Ole Harmsen er revisor De 2 sidstnævnte ønskede ikke
genvalg, og Lisbet bliver afløst afCarsten Chdstian Bruun (GV56), mens Foreningens nye revisor
bliver Jørgen Bach (Hj6)

7. Eveniuelt:
Helle Homhaver fremførte, at vore gadelamper blærder, og spurgte om ikke vi kunne få nye
armaturer op, således som det er sk€t på Vejporten og andre steder. Men da disse er skiftet ud, fordi
man samtidig gravede kableme ned, er der ikke udsi$ til, at vi kan å vores lamper udskiftet
foreløbigt. Saerydning via kommunen koster en del penge. men det har itke iodil nu været muligt at
finde noget billigere, der samtidig gav siklerhed for rettidig rydning. Og en forespørgsel om
hvorvidt der kurme skrides ind overfor det stigende antal duer, og det stigende antal dueklatter blev
besvaret benægteode. Ønsker man dueme væk, må man stå klar med en vandslange eller trenytte
andre lignende humane metoder.
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Bente Girbo spugle, om vores grundejerforening støtter Hjortekær Grundejerforening i
modstanden mod for megen bebyggelse - eller bebyggelse i det hele taget - på Dlrehavegtuds
jorder. Vi støtter dem moralsk, men er ikke med i kolkrete aktiviteter Alle opfordres i øwigt til at
melde sig ind i den meget aktive Hjortekær Grundejerforening, der på mange måder fungerer som
en paraplyorganisation for ornrådets grundejerforeninger
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