Tandsbusk Grundejer Forening

Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 19.00 i Sydals
Hallen.

Fremmødte var bestyrelsen og kun 5 beboere.

1. Som dirigent blev valgt Gerhard Christiansen (nr. 10)
2. Årsberetningen blev fremlagt af formanden Jørn (nr. 70), som startede med at byde
velkommen til den første generalforsamling efter at antenne delen af foreningen er blevet
nedlagt. Herefter blev generalforsamlingen erklæret for beslutningsdygtig, selvom den
ligger for sent i kalenderen.
Jørn nævnte at vi havde afholdt en hyggelig juletræs fest den 1. december sidste år, hvor
vi fik lov til at være i Flemmings garage.
3. Martin (nr. 66) fremlagde det reviderede regnskab, der viste et pænt overskud.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med den kommentar at en
ekstraregning fra Stofa og et par andre restancer burde have været med.
4. Martin fortsatte med budgettet for den kommende periode, som blev godkendt med en
enkelt lille ændring, hvor mødehold ændres til 1500kr.
5. Ud fra det førnævnte budget, blev næste års kontingent fastsat til 350kr pr. husstand.
6. Valg til bestyrelsen. Bettina (nr. 6) genopstiller ikke, Jørn og Ole (nr. 82) genopstiller.
Der var ikke nye der ville opstille, derfor blev Jørn og Ole genvalgt og vi mangler en
person i bestyrelsen, derfor skal den nye bestyrelse ud og finde et nyt medlem.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Eigil (nr. 64) og Flemming (nr. 32) blev genvalgt.
8. Valg af én revisor og to revisorsuppleanter. Aage genopstiller ikke, i stedet blev Gerhard
valgt. Som suppleant blev Knud Erik (nr. 17) og vi mangler en suppleant mere. Igen skal vi
ud og spørge folk.
9. Grundejerforeningen har 40 års jubilæum i 2017 og det blev besluttet at bestyrelsen
skal arbejde på et forslag til en fest eller begivenhed, som kan fejre det. Forslaget kan
fremlægges på næste generalforsamling (2015).
10. Ingen indkomne forslag.
11. Det blev diskuteret om ikke generalforsamlingen kunne gøres mere ”spændende” evt.
med et indslag eller indlæg af en slags.
Vedtægter for grundejerforeningen er opdaterede og kan findes på www.tandslet.dk under
Tandsbusk Grundejerforening. Samme sted kan referater fra generalforsamlingen findes.
Af andre ting der blev diskuteret var at flisebelægningen trænger til vedligehold og der er
en del ukrudt mellem dem også. Græsslåningen i Tandsbusk var ikke særlig ”god” først på
året, men et opkald til kommunen har gjort det meget bedre i resten af sæsonen.

Under gennemgang af regnskabet blev antenne delen diskuteret. Nedtagelsen af mast og
skur eller om nogen kunne bruge masten, måske til mobilantenne også. Bestyrelsen skal
undersøge om det skal pilles ned eller kan bruges.
Tavler, som står mange steder rundt i Tandsbusk med antennesignal i, kan fjernes af den
enkelte grundejer, men det er for egen regning og ansvar.
Endelig blev det diskuteret at børnehaven også er en del af Grundejerforeningen og der
bør også betale til foreningen.
Til sidst blev legepladsen diskuteret, for den skal være i en så god stand at der ikke
kommer klager. Bestyrelsen skal finde ud af om vi fortsat kan have den legeplads af
hensyn til sikkerhed, hvad kræves der?

