Dato:

REFERAT

Generalforsamling i Maglehusenes Grundejerforening d. 23. oktober 2017

Deltagere

Thomas F.
Morten H.
Anette
Vivian
Jeanette
Morten R.
Gert
Thomas B.
Mona (referent)

Punkt

Dagsordens-punkt

1

Valg af dirigent

03.11.2017

MK15 (fra nov.)
MV37 (fra jan. 18)
MV41
MK37
MK27
MV37 (indtil jul 17)
LA71
MK1
MK1

Thomas B. blev valgt og konstaterede at den ordinære generalforsamling er
beslutningsdygtig og indkaldt rettidigt (med to ugers varsel).

2

Valg af referent
Mona blev valgt

3

Beretning
Gert berettede om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling:






4

Fastelavnsfest på Legekrogen begge år. Bestyrelsen arrangerer i
samarbejde med GEF57, og der har været over 100 tilmeldte begge
år.
Vedligeholdelse og nyt sand på legepladsen
Forsøg på erfaringsopsamling vedr. renovering af husene.
Spørgeskemaer delt ud til alle, kun tre svar kom tilbage. Endte dér.
Drøftelser vedr. fjernvarme. Hvis en stor del af husene var
interesserede, kunne vi godt lægge pres på for at fremskynde
processen, men der er ikke umiddelbart fælles ønske om tilslutning
Indledende drøftelser vedr. fiberledninger, der ligger tomrør i vejene.

Fremlæggelse af revideret regnskab
Morten fremlagde regnskab og budget. Vi har et overskud på 16.400 kr. i
perioden, og vi har dermed et indestående på ca. 31.400 kr.
Betaling af kontingent kører ikke længere over girokort, men overførsler eller
Mobile Pay.
Regnskab blev godkendt.

5

Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
Gert (LA71), Anette (MV41) og Mona (MK1) blev valgt til bestyrelsen, Anette
som kasserer.
Rasmus (LA65) ble valgt som bestyrelsesmedlem in absentia (stillede op via
Gert).
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.
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Vivian (MK37) blev valgt til revisor.
Jeanette (MK27) blev valgt til revisor-suppleant
Thomas (LA49) foreslås genvalgt som suppleant til bestyrelsen, Gert drøfter
med ham. Ellers ok ikke at have suppleant, da der er valgt fire medlemmer til
bestyrelsen (normalt tre).
Stor tak til Morten R. for sit virke som kasserer gennem fire år og til Thomas
B. som bestyrelsesmedlem i to år.
6

Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer. Bestyrelsen
havde i indkaldelsen stillet forslag, som blev behandlet:
Forslag fra bestyrelsen:
1) Bestyrelsen stiller forslag om at der indkøbes fire nye bordebænke-sæt, to børne- og to voksne. Anslået økonomi 5.000
kr.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

7

Eventuelt

7.1

Tagrender blev drøftet. Ved udskiftning af renden alene, må der gerne
skiftes til materiale som eksisterende tagrende. Når tagrende og rendejern
udskiftes (f.eks. ifm. tagudskiftning), skal tagprojekt følges.

7.2

Det blev foreslået at den nye bestyrelse indfører et legeplads-udvalg med
egen forbrugskonto

7.3

Det blev foreslået at der etableres opsparing til reparation af Mosekrogen
(som er privat fællesvej for LA og MK)

7.4

Vejfest-udvalget opfordres til at invitere Mosevej med til Mosekrogens vejfest
(afholdes sammen med GEF57).
Morten H. og Thomas F. deltager gerne i festudvalget

7.5

Det blev foreslået at den nye bestyrelse drøfter rottesikring af
skraldespande.

7.6

Aflukning af Mosevej mod Kirstens Alle blev drøftet, interesserede opfordres
til at tage initiativ til at samle underskrifter.
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