20. sep.

Grundejerforeningen ”Tandsbusk”
Referat af Generalforsamling
Tidspunkt: d. 01‐10‐2012 kl. 20.00
Sted: Sydalshallen
Fremmødte: Kim Nielsen, Formand
Martin Nielsen, Kassere
Søren Lorenzen, Medlem
15 beboere
Referent: Maria Nielsen, nr. 66
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Kim Nielsen, Formand
2. Årsberetning: Kim Nielsen, Formand
Juletræsfest 1. søndag i advent – håber på forsættelse med den nye bestyrelse.
Flemming Bachmann renoverer legepladsen (er gået i gang).
3. Fremlæggelse af regnskab: Martin Nielsen, Kassere
‐ Kan man ved ekstra indbetalinger få tilsendt GIRO‐kort? Man mente ekstrabetaling for TV2 ikke
var synligt nok. Men et girokort koster penge og ekstra arbejde, så derfor ønsker man at ekstra
indbetalinger sker ved kontooverførelser til banken, men skal synliggøres på anden vis.
‐ Hvorfor er der så stor en restance ved kontigent? Pga. en beboer som skylder over halvdelen, da
han ikke har betalt de sidste par år og konsekvensen har været at lukke for TV. Flere mente, at han
burde være meldt til inkasso, da det ikke er retfærdigt og han bare kan sætte en parabol op. Resten
af beløbet er kommunen, som mener de ikke skal betale for ældreboliger, når der ingen beboer
benytter det.
4. Fastsættelse af budget 01‐09‐2012 ‐> 31‐08‐2013: Martin Nielsen, Kassere
5. Fastsættelse af kontingent for 2012/2013: Martin Nielsen, Kassere
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6. Valg til bestyrelsen:
Formand: Kim Nielsen (Ønsker ikke genvalg)
Næst formand: Thomas Frisk (Ønsker ikke genvalg)
Medlem: Søren Lorenzen (Ønsker ikke genvalg)
Medlem: Vi mangler stadig 1 medlem, som ikke blev fundet sidste år.

Der blev valgt tre nye medlemmer ind:
Betina Damm, nr.6
Jørn Hansen, nr.70
Ole Fredholm, nr.82
Kim Nielsen forsætter i bestyrelsen

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Eigil Nielsen og Flemming Bachmann forsætter.
8. Valg af 1 revisor + 2 suppleanter
Knud Christiansen ønsker at forsætte.
Bestyrelsen undersøger om Aage Erichsen ønsker at forsætte.
Gerhard Christiansen ønsker at være 2. suppleant – man mener bestyrelsen skal undersøge om Lis
Olsen eller Hans Wehl evt. ønsker at være revisor/1. suppleant.
9. Behandling af indkomne forslag:
‐ Hundelegeplads på en af byggegrundene? Kommunen ønsker ikke at udstede jord til dette.
‐ Valg af TV? Afstemning om lille eller stor pakke hos Boxer. 22 stemte for og 8 stemte imod. Vi får
alternativ nr. 2 fra Boxer. Der er 3 måneders opsigelse ved Stofa, så omkring årsskiftet forventer vi
ændringen sker. Kontingentet blev fastsat til 900 kr. for lille pakke og 3400 kr. for stor pakke.
10. Eventuelt:
‐ Ønske om at kommunen holder kantsten, fortov m.m. De har ingen penge til dette og det sidste
nye vænge får ikke kantsten.
‐ Hundelorte? Beboerne må tage fat i de pågældende, hvis de ser der er nogle som efterlader deres
hunds lort.
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