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1. Valg af dirigent:
Som dirigent blev valgt Poul Jørgensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var blevet
indkaldt med lovligt varsel. Navneopråbet viste, at i alt 28 medlemmer var mødt frem
repræsenterende 18 parceller ud af 44.

2. Formandens beretning:
Vejfejning den24. april foregik igen i tøwejr, selvom DMI havde lovet andet.
Ikke så mange fejere, men det skyldles nok, at kommunen lige havde miljøfejet.

Vejfesten hos Minna og Poul foregik under hyggelige ogtørre former, vi må dog understrege at
fade med mad og andet skal {ernes sammen aften. Borde og stole kan godt vente til dagen efter.

Der har været en del støjende arbejde ved nogen parceller i det forløbne år. Det er en god id6 at
fortælle naboer om kommende arbejde i forvejen.

Borearbejde på Gadevangen og F{jorthøj. Det asfalt og fortorve der er blevet ødelagl er overgivet til
kommunen - vi må se hvornår de ffir gjort noget ved det. Men vi forventer det bestemt.

Lige nu 4 huse og 6n grund til salg.

Vejfejning bliver i år den 23. april2017.

3. Regnskabsaflæggelse:
Regnskabet for 2016 blev gennemgået af Kassereren.
Foreningen har skiftet bank til Nordea.
Indtægter: En grundejer har indbetalt kontingent to gange, man kan henvende sig til kassereren hvis
man kan bevise at man er rette vedkommende.
Vores største årlige udgift er fortsat de 32 164lrr. til saltning og snerydning.

Derudover påpegede kassereren, at det er ret tidkrævende at få inddrevet de sidste
kontingentindbetalinger, og alle opfordres derfor igen til at sikre, at kontingentet betales til tiden.

Budgettet for 2016 udviser et underskud på 1100 kr, hvilket er acceptabelt.

Der blev spurgt ind til, om det dog virkelig er nødvendigt at have en snerydningsordning eller om
man kan få en billigere løsning.
Det er tidligere forgæves forsøgt at finde lokale entreprenører, der ville byde på opgaven, så lige nu
er der ikke anden mulighed end ordningen ved kommunen.



4. Kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 1000 kr med indbetalins før L. september 2017. Der
vil være 100 kr rabat ved tidlig indbetaling, dvs 900 kr ved indbetaline inden f. iuni 2017.

Benyt venligst Nordea: reg.nr. 2252 konto 6283436983

5. Indkomne forslag:

Da der ikke kunne opnås 213 fler:tal for ændring af medlemslisten som foreslået af bestyrelsen, vil
punktet blive taget op på en ekstraordinær generalf6rsamling efter vejfejning den 23. apr.

6. Valg af bestyrelseo suppleant og revisor:
Bestyrelsen blev genvalgt på nær Ulrik Holm (FUll), der ønskede atfratræde bestyrelsen. Han
afløses af Susanne Bangert Struewe (Hjl9).
Bestyrelsen består således af Henrik Homhaver (Hj4), Carsten Bruun (GV56) og Mette Ulrich
(Hj8) og Susanne Bangert Struwe, og derudover fortsætter JørgenBach (Hj6) som revisor.
Bestynelsen konstituere sig ved at senere møde.

Carsten Bruun takkede på bestyrelsens vejene Ulrik for de 10 år som formand. Ulrik har ydet en

uvurderlig indsats som formand, et meget stort engagement og arbejdsindsats. TAK for det.

7. Eventuelt:
Der blev spurgt ind til om lokalplanen har betydning for salg af huse. Lokalplanen er jo samtidig en
garanti for at vores gader bevarer deres særegne udtryk og det kan man gøre til noget positir,t i et

evt. salg.

Den nye brønd ved Gadevangen larmer hver gang den bliver kørt over, det er forsøgt repareret 6n
gang, men er nu tilbage på samme niveau som tidligere, der er klaget til rette instands.
Men en opfordring tll atkøre udenom.

Parkerede biler på gadevangen, både beboere og "gæster".
Der opfordres til at parkere på egen grund

Hjortekær den 10. apnl20l7.

kløh-z uF.itnom-rurmano Poul Jørgensen, dirigent


