Grundejerforeningen ”Hjorthøj”

http://www.grf-hjorthoej.dk/
bestyrelsen@grf-hjorthoej.dk

Referat af Ordinær Generalforsamling
Torsdag 21. marts, kl 19.00
på Trongårdsskolen

1. Valg af dirigent:

Forsamlingen valgte Poul Jørgensen som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt. Navneopråbet viste, at i alt 34 medlemmer var mødt frem, repræsenterende 19
parceller ud af 44.

2. Formandens beretning for 2018:

Carsten fortalte på fineste vis om årets gang i foreningen.
Vejfejning den 22. april 2018 var en stor succes i det gode vejr og pølserne blev spist op.
Vejfesten i teltet på hjørnet hos Minna og Poul foregik under hyggelige og tørre former med stor
deltagelse.
Der sker en hel del i vores område i disse år og det betyder at der for bestyrelsen har været
mødeaktivitet omkring f.eks. ny snerydningsaftale, støjværn og trafikforbedringer.
Yousee har opgraderet kablerne, så alle nu potentiel kan få 1 GB internet.
Fin gennemgang af kommende byggeprojekter i området.
Bestyrelsen udsender nyhedsbreve, når der er noget relevant.
Lige nu én grund til salg.
Vejfejning bliver i år den 7. april 2019 og vejfesten holdes fredag d. 30. august.

3. Regnskabsaflæggelse:

Regnskabet for 2018 og budget for 2019 blev gennemgået af kassereren. Der var ingen spørgsmål,
så både regnskab og budget blev godkendt.

4. Kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 1000 kr. med indbetaling senest 1. september 2019.
Der vil være 100 kr rabat ved tidlig indbetaling, dvs 900 kr ved indbetaling inden 1. juni 2019.

Benyt venligst Nordea: reg.nr. 2252 konto 6283436983
5. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor:

Bestyrelsen blev genvalgt.
Bestyrelsen består således af Carsten Bruun (GV56) formand, Henrik Hornhaver (Hj4) kassere,
Mette Ulrich (Hj8) sekretær og Susanne Bangert Struwe (Hj19) suppleant, og derudover fortsætter
Jørgen Bach (Hj6) som revisor.

7. Eventuelt:

Stien ud til Hjortkærsvej:
Poul (Gv51) foreslår at vi bruger flere penge på vedligeholdelse af stien og spørger om,
hvem der har ansvaret for at vedligeholdelse af stien. Bestyrelsesformanden svarer at det
egentlig er den enkelte grundejer op til stien der skal holde arealet ved stien.
John (Hj27) foreslår at der lægges rullegræs langs stien, da det vil være lettere at holde.
Jørgen (Hj6) foreslår at der sættes penge af til gartner et par gange om året, så stien bliver
ordnet.
Det har hjulpet at få opstillet skraldespanden til hundeposerne, men der er stadig problemer
med ukrudt og for store hække.
Torril (Gv56) foreslår at vi inviterer grundejerne fra Hjortekærsvej med til vejfejning, så de
kan rengøre stien på denne dag.

John (Hj27) nævner forsikringen vi har i grundejerforeningen hvad dækker den
egentlig? Kasseren svarer at forsikringen er en ulykkesforsikring, der dækker hvis
foreningen ansætter personer til at udføre arbejde.
Formanden foreslår at bestyrelsen går videre med de inputs der har været, samler op
og forsøger at finde en løsning.

Hjortekær den 31. marts 2019.

______________________________
Carsten Bruun, formand

___________________________
Poul Jørgensen, dirigent

