Referat, Generalforsamling 14-03-2018

1. Pga. sygdom m.v. var bestyrelse repræsenteret ved formand og næstformand.
Næstformanden påtog sig referatet og formanden kasserers job.
2. Søren Lauridsen blev valgt som dirigent.
a. Søren konstaterede at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, men de
fremmødte accepterede dette. Alternativt skulle der indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling.
b. Søren konstaterede at der var 18 stemmeberettigede til sted.
3. Formandens beretning: Kan ses på hjemmesiden, men følgende hovedpunkter kan
nævnes.
a. Bestyrelsens suppleanter har deltaget aktivt i bestyrelsesmøderne og det forslås at
suppleanterne modtager honorar på lige fod med de menige
bestyrelsesmedlemmer.
b. Klimavejsprojektet forventes gennemført i 2020.
c. Formanden efterlyste en snerydder til fortovene ved plænerne.
d. Snerydning af vore veje har ikke været tilfredsstillende og bestyrelsen regner med
at få en anden aftale fremover.
e. Vi følger planerne for Bystævneparken, den planlagte nedrivning og nybygning.
f. Et nyt indkøbscenter som planlægges etableret i Husum (hele området nord og øst
for Føtex). Dette er bestyrelsen meget imod da det vil medvirke til en voldsomt
forøget trafik i vort område, og vi har et antal indkøbscentre i nærområdet som
dækker indkøbsbehovet.
g. Bestyrelsesreferater vil fremover blive lagt på hjemmesiden og derfor ikke
gennemgået på generalforsamlingen.
h. Kommentar til Formandens beretning: Kan der anskaffes en sneskraber samt salt og
grus til skuret i forbindelse med rydning af fortovene?
4. Regnskabet (gennemgang ved formanden):
a. Formanden oplyste at det var en ’ren tilståelsessag’ for regnskabet var ikke blevet
revideret, bl.a. pga. dårlig planlægning af ferie og arbejde.
b. Regnskabet blev godkendt med forbehold for revisionens eventuelle kommentarer.
5. Bestyrelsens forslag:
a. At det etableres nogle midlertidige vejbump da der er planer om begrænsninger på
gennemkørslen på Hustoftevej. Nogle bilister vil så alternativt kunne vælge
Toftagervej som ’smutvej’ og det vil vi forhindre med disse bump.
6. Lønninger og diæter
a. Pkt. 6.1 Lønninger og diæter revideres så bestyrelsens suppleanter modtager
honorar på lige fod med bestyrelsens menige medlemmer.
7. Budgetforslag (gennemgang ved formanden):
a. Punktet: Reparation af veje: Beløbet foreslås af dirigenten ændret til kr. 50.000.
b. Forskellige poster samles under Aktivitetsudvalget med et budget på kr. 10.000.

8. Valg til div. udvalg
a. Aktivitetsudvalget: Søren Hansen er ’tovholder’ og koordinerer de forskellige
udvalg.
9. Beplantningsudvalg: Selvom beplantningen først er aktuelt i 2020 kan det være en god ide
allerede nu at finde interesserede deltager. Henvendelse til bestyrelsen.
10. Valg:
a. Næstformand, Frode Albrechtsen er på valg, modtager genvalg – valgt.
b. Kasseren, Jeanette Volmer genopstiller ikke. Kasper Munck Toftagervej 11 opstiller
som ny kasserer. Kasper blev valgt.
c. Bestyrelsesmedlem, Rasmus Jensen er på valg, modtager genvalg – valgt.
d. Suppleant Søren Isskov Meyer er på valg. (Søren har efter generalforsamlingen
meddelt at han ikke modtager ikke genvalg, så vi må ’på jagt’ efter en afløser for
Søren til næste generalforsamling).
e. Revisor Per Christensen er på valg, modtager genvalg – valgt.
11. Eventuelt:
a. Kan der etableres restriktioner for store lastbiler? Problemet er de ødelagte fortove
som de store byggemateriale lastbiler som knækker flise og kører
fortovskantstenene ned. Formanden informerede at i miljøvejsprojektet var der
planlagt større rundingsradier på hjørnerne.

Referent Frode Albrechtsen, 15-03-2018

