Referat - Generalforsamling d. 14. september 2016

Grundejerforeningen Birkevangen
Tilstede: Hus nr. 3, 9, 13 25, 26, 28, 30, 31, 40, 42, 45, 48, 50
Referent: Charlotte, nr. 42
1) Valg af dirigent
Christian, nr. 25 blev valgt
2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år
2016 har været et meget turbulent år. Vi startede med en ekstraordinær generalforsamling med en
afstemning om broen over Møddebrobæk. Der blev sagt nej ved afstemingen til bro over
Møddebrobæk ved den angivne placering. Der blev derefter nedsat et udvalg som skulle undersøge
en alternativ placering ved Kærgårdsparken og Lystenlund.
Vores nabo-grundejerforening Møddebroparken var naturligvis ikke begejstret for vores
afstemningsresultat, da de gerne ville have haft broen, fordi det var den nemmeste og sikreste vej
for deres børn at komme i skole.I mellemtiden har det problem dog løst sig selv, da der nu er
etableret bro over bækken. Ingen i Grundejerforeningen Birkevangens bestyrelse har kendskab til
hvem, der har etableret broen over Møddebro bæk og det er sket helt uden bestyrelsens kendskab.
Bestyrelsen erfarer også, at broen ikke hæfter på Birkevangens arealer og grundejerforeningen
Birkevangen derfor heller ikke kan have det økonomiske og erstatningsmæssige ansvar.
”Projekt bro over Møddebro bæk” blev af bestyrelsen erklæret som afsluttet.
Reetablering af det manglende stykke af læbæltet mod Møddebro Parkvej er nu også gennemført.
Også her modtog vi ikke ligefrem begejstring fra vores nabo-grundejerforening. Det giver dog til
gengæld ro til beboere i Birkevangen som ligger tættest ved Møddebrobæk.
Også i år kunne vi holde en velmødt fastelavnsfest i februar måned, hvor dronninger og konger
skulle kåres. Tak til alle for at støtte op om denne begivenhed som tydeligvis skaber glæde hos både
børn og voksne.
På arbejdsdagen d. 30. april nåede vi at beskære læbæltet mod Solbjerg Hedevej. Vi fik også
opryddet skrald på foreningens område og ordnet kameraatrappen. Ikke mindst fik vi afsluttet med
hotdogs og lidt af drikke. Tak for indsatsen!
På næste arbejdsdag skal vi kigge nærmere på stolperne til gyngen og legetårnet, som skal
skiftes/repareres og så skal legepladsen males.
Til sommerfesten har der igen i år været en god tilmelding med over 70 tilmeldte. Vejret var ikke
helt med os men alligevel havde vi en rigtig hyggelig dag, med god mad og dejligt selskab. Tak til
alle jer, som har hjulpet med opbygning og oprydning af teltene. Tak til Thomas for lån af det
ekstra telt.
Det var i korte træk det forgangne år.

3) Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen
Anders gennemgik regnskabet. Det blev nævnt, at der ikke er problemer i at få kontingenter
indbetalt. ”Grønne områder” ligger lidt under budget. Snerydning holder sig på budget. Af
resultatet på kr. 54.000,- skal der bruges til henlæggelse til vejfonden.
4) Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelle indskud
Anders gennemgik herefter budgettet. Budgettet er lagt med udgangspunkt i den erfaring, der er
opbygget gennem årene. Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver det samme.
Budgettet blev vedtaget.
5) Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Christian hus nr. 25, Anette nr. 40, Henrik Borg nr. 46, Thomas nr. 13 ønsker ikke genvalg.
Følgende nye medlemmer er således indtrådt i bestyrelsen:
Trine, nr. 50
Dorthe, nr. 3
Lars, nr. 28
Thomas, nr. 13 (vælger at fortsætte I bestyrelsen alligevel)
Christian, nr. 25 – suppleant
Anders, nr. 26 - suppleant
Allerede i bestyrelsen:
Charlotte, nr. 42
Anders, nr. 31
Lone, nr. 30
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor blev Torben, nr. 9
Revisorsuppleant blev Jesper, nr. 23
8) Eventuelt valg af administrator, jfr. § 19 stk. 2
Udgår
9) Eventuelt
Peter, nr. 20 har indsendt mail om, at et kirsebærtræ på vænget ved nr. 20 er gået ud. Bestyrelsen
kontakter vores gartner herom.

Tak til de der fremmødte J

