Referat - Generalforsamling d. 26. september 2018

Grundejerforeningen Birkevangen
Tilsted: Hus nummer 3, 13, 24, 28, 30, 31, 42 og 54.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Torben, nummer 9, er valgt til dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Lars fremlægger årsberetningen.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
Anders gennemgår regnskabet, som ender i et beskedent minus på 2.135 DKK.
4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelle indskud.
Der foreslås en kontingentstigning på 200,- DKK om året, således kontingentet i 2018/19 vil være 2.700
DKK.
Der budgetteres med en større henlæggelse til vejfond på 51.500 DKK og et minus på 15.731 DKK.
Anders har haft møde med Arkil, som foreslår at der udbedres revner på vejen nu, og igen om 3 og 6
år. Om 9 år foreslår Arkil at der foretages fuld udskiftning af asfalt på vejen.
Budget og kontingentstigning vedtages enstemmigt, dog under forudsætning at der opstilles en ny
bestyrelse. Såfremt dette ikke lykkes, vil der komme ekstra udgifter til administrator, og en revision af
budget vil være nødvendig fra kasseren.
5. Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne.
Der er ikke kommet forslag fra foreningens medlemmer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
-

Bestyrelsesmedlem (Lars Bjørn Pedersen – ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem (Trine Rasmussen – Stiller til genvalg)
Bestyrelsesmedlem (Dorthe Bahnsen – Ønsker ikke genvalg)
Bestyrelses medlem (Thomas Mogensen – Ønsker ikke genvalg)
Suppleant (Anders Dalby – Ønsker ikke genvalg)

Der er ikke tilstrækkeligt fremmødte, som ønsker indtrædelse i bestyrelsen. Derfor kan der ikke stilles ny
bestyrelse, og der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, således der kan besluttes hvorvidt
der skal tilknyttes administrator til varetagelse af foreningens opgaver.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Torben, nummer 9, genvælges som revisor.
Jesper Vexel genvælges som revisorsuppleant.
8. Eventuelt valg af administrator, jfr. § 19 stk. 2 .
Punktet udgår, men medtages på den ekstraordinære generalforsamling.
9. Eventuelt

