GRUNDEJERFORENINGEN EVETOFTE
Referat fra ordinær generalforsamling på Melby skole søndag d. 3. maj 2015.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for 2014
3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor for
2013, samt meddelelse af decharge til bestyrelsen.
4. Fastsættelse af kautionsforsikringssum. (§18.4)
5. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for 2016, herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar og
gebyr for forsinket betaling. (§13.7 og §19.4)
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg: (§13)

a. Kasserer: Vælges for 2 år. Nuværende kasserer, Leif Bertelsen, modtager ikke genvalg.
b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Vælges for 2 år. Nuværende bestyrelsesmedlemmer,
Ole Jacobsen og Finn Sørensen modtager genvalg.
c. 2 suppleanter til bestyrelsen, vælges hvert år. Nuværende suppleanter, Poul Olsen
og Erik Jensen modtager genvalg.
d. 2 revisorer, vælges hvert år. Nuværende revisorer, Dorthe Schjøtt og Anna Marie
Holmslykke modtager genvalg.
e. 1 revisorsuppleant, vælges hvert år. Nuværende suppleant, Poul Andersen, modtager
genvalg.
8. Eventuelt.
Formanden bød velkommen til de 36 fremmødte grundejere og håbede på en god debat om vores område,
foreslog Erik Jensen som dirigent.
AD 1. Erik Jensenn blev valgt. Takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet
og beslutningsdygtigt.
AD 2. Formanden henviste til den skriftlige beretning og havde følgende bemærkninger:
Vejene er nu alle ordnet, men der mangler nogle småting.
Afholdt børnemøde på fællesarealet om hvilke legeredskaber børnene mangler.
Vedligeholdelse af vores område har høj prioritet.
Solcelleanlægget har en størrelse på en 1/3 af vores forening, der har ikke være høring endnu, men vi er
høringspart, vi samarbejder med naturfredingsforeningen.
Jørgen Erholt, Bodil Ipsensvej 21,
Kæmp imod solcelleanlægget,
Birger Jaruff, Schiøler Lincksvej 3,
Oplyste, at kommunen ikke havde hørt noget om solcelleprojektet i 3 måneder og at byrådet havde vedtaget
projektet ”ren by”
Stig Kristensen, Carl alstrupsvej 22,
Følger solcelleprojektet tæt og vil holde bestyrelsen orienteret.

Jørgen Suhr, Poul Reumertsvej 3
Hvordan går det med vej skiltene?
Formanden, Ole har haft kontakt til kommunen og de bliver udskiftet i 2015.
Mario Cimoden, Poul Reumertsvej 5
Lastbil står på Poul Reumertsvej er det lovligt.
Birger Jaruff, Schiøler Lincksvej 3,
Hvad er status på projekt legeplads/redskaber.
Formanden, Det er ikke lovligt at der står en lastbil på foreningens veje, der er kontakt til grundejeren, så der er
gang i sagen.
Som det fremgår af den skriftlige beretning, forespurgte jeg ejendomsmæglerne om, hvad der kunne gøre vores
område mere attraktivt, svaret var bl.a. flere legeredskaber, derfor vil bestyrelsen godt bruge penge på
fællesarealet.
Erik Jensen, Sigurd Langbergsvej 3,
Bestyrelsen tager for meget hensyn til grundejeren med lastbilen, der skal skrives til grundejeren og bliver
lastbilen ikke flyttet, skal der ske anmeldelse til kommunen.
Ida Voergaard, Liva Weelsvej 5,
Der står affald på grundene, det er ikke kønt.
Anna Marie Holmslykke, Tenna Kraftsvej 3
Der er rod på grundene, det ser ikke kønt ud.
Søren Balling, Poul Reumertsvej 47,
Syntes at flere huse står forladt i vores område, det bør der følges op på.
Formanden, reglerne skal overholdes, dialog er godt, vi håndterer opgaverne forskelligt.
Affald og rod på grundene er ikke kønt, ej heller forladte huse, vi følger op på det ved vores ture rundt i
området.
Herefter blev beretningen taget til efterretning.
AD 3. Kassereren gennemgik regnskabet og oplyste, at 12 grundejere mangler at betale kontingent for 2014.
Regnskabet godkendt med decharge til bestyrelsen.
AD 4. Uændret kautionsforsikringssum godkendt
AD 5. Kassereren gennemgik budgettet.
John Hansen, Tenna Kraftsvej 11,
Kontingentet steg dengang vejene skulle renoveres, det skal ikke stige yderligere
Gitte Lumholtz, Bodil Ipsensvej 34,
Græsset gror ud på asfalten, vejtræerne går ud og skal fældes.

Finn Sørensen, Fredlygårdsvej 12.
Henviste til linie 2 i budgetkommentarerne
Birger Jaruff, Schiøler Lincksvej 3,
Ingen grund til at have penge stående, foreslog at kontingentet sættes ned til kr.400.
Dirigenten satte forslaget til afstemning, 1 stemte for forslaget. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev
vedtaget.
Budgettet og gebyrer for 2016, godkendt.
AD 6. Ingen forslag
AD 7. a . Kasserer vælges for 2 år. Stig Kristensen, Carl Alstrupsvej 22 blev valgt
b. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Ole Jacobsen og Finn Sørensen blev valgt.
c. 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år. Poul Olsen, Olaf Poulsensvej 40 og Erik Jensen,
Sigurd Landbergsvej 3, blev valgt.
d. 2 revisorer vælges for 1 år. Dorte Schjøtt, Kildegårdsvej 12 og Ida Voergaard, Liva Weelsvej
5 blev valgt.
e, 1 revisorsuppleant for 1 år. Vivi Sørensen, Kildegårdsvej 16 blev valgt.
AD 8. Kurt Christensen, Poul Reumertsvej 4,
Der køres for stærkt på Evetoftevej
Ida Voergaard, Liva Weelsvej 5,
Der køres også for stærk i vores område
Poul Olsen, Olaf Poulsensvej 40
Politiet har holdt hastighedskontrol og adskillige har fået en bøde for at køre for stærkt.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Tak for i dag og god sommer.
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