Ref. fra generalfors. 2005

Til

07/07/13 20.37

: Grundejerforeningens medlemmer
Referat fra generalforsamling, Lystrup beboerhus, torsdag den 17. marts 2005
16 (10 parceller) fremmødte medlemmer inkl. Bestyrelsen.

Dagsorden

:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af årsregnskab
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Budget og fastsættelse af kontingent
Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Ad punkt 1: Valg af dirigent
Bent Jensen (nr. 64) valgt. Dirigenten gjorde opmærksom på, at indkaldelse til generalforsamling var
foretaget i.h.t. foreningens vedtægter.
Ad punkt 2: Formandens beretning
Formandens beretning godkendt af generalforsamlingen
Ad punkt 3: Aflæggelse af årsregnskab samt Ad punkt 5: Budget og fastsættelse af kontingent
Ad punkt 3:Aflæggelse af årsregnskab:
Kasseren Jens Bisgaard gennemgik årsregnskab.
Årsregnskabet herefter godkendt af generalforsamlingen.
Ad punkt 5: Budget og fastsættelse af kontingent:
Tilskud til reparation/investeringer i legepladser samt pasning
Uændret i.f.t. sidste års budget
Fastsættelse af kontingent
Kontingent indbetaling uændret kr. 500 per parcel.
Gennemgang af 10 års budget
På basis af opdaterede 2005 priser for reparation af veje , bestyrelsens årlige gennemgang af veje samt
uændret indbetaling af kontingent 500 kr. udviste 10 års budget ikke underskud i perioden 2004 -2014.
Det fremlagte 10 års budget inkluderer forventede tidsrammer i.f.m. reparation samt evt. reetablering af
fortove og kantsten.
Budgettet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
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Ad punkt 4: Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ingen indkomne forslag.
Ad punkt 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
Bestyrelse: Ole Møldrup og Peter Rau Jacobsen på valg – Begge genvalgt
Suppleanter: Bent Jensen på valg – Genvalgt.
Ad punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleanter
Revisor :Mikael Terndrup på valg – Genvalgt
Suppleanter: Peder Landgard på valg - Jann Ingeberg nr. 36 nyvalgt.
Ad punkt 8: Eventuelt
Som repræsentant i Fællesrådet redegjorde Bent Jensen for fællesrådets aktiviteter samt indflydelse i
beslutningsprocesser, hvilket iflg. Bent Jensen langt fra fungere acceptabelt, idet kommunen stort
disponere ud fra egne beslutninger/ønsker.
Ny lokalavis: Mogens Kamp (medstifter af nye lokalavis) opfordrede bestyrelsen samt alle medlemmer
(annoncering etc.) til at støtte lokalavisen. I øvrigt er der nu oprettet fast kontor i Lystrup på adressen
Bystævnet.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Rønnehaven

_____________________
Formand Ole Møldrup

____________________
Dirigent Bent Jensen
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_____________________
Sekretær Steen Andersen
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