H/F Fælles Eje

Generalforsamling 2016

30. april 2016

Referat af ordinær generalforsamling i H/F Fælles Eje,
Klausdalsbrovej 273, 2860 Søborg - afholdt i
forsamlingshuset 30.04.2016, kl.: 10:07 - 11:45.
_____________________________________________________
Stemmeberettigede fremmødte: 62
DAGSORDEN JÆVNFØR INDKALDELSE
________________________________________________________________________________
Ad. 1.:
Janne Thorning, 67 ./. 14, 53. 57, 68.
Generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Referat: Bestyrelsen.
________________________________________________________________________________
Ad.: 2:
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og omtalte de mange moderniseringer og
vedligeholdelsesarbejder, der var foregået i perioden.
Beretningen godkendt.
________________________________________________________________________________
Ad.: 3:
Nina Luckow fremlagde regnskabet og udspecificerede forskellige poster, herunder:
Fællesarealer inkluderer renovering og nyetablering.
Bestyrelseshonorar indeholder restancer fra forrige år.
Udlæg for hækklipning langs Kagsåen.
Bankopenge er indbetalt.

•
•
•
•

Diverse spørgsmål om haveleje, maskinindkøb m.fl.
Regnskabet godkendt.
________________________________________________________________________________
Ad.: 4:
Redegørelse ved Nina Luckow:
• Vaskemaskiner og chipterminaler.
• Budgettet indeholder kapital til reperation af asfalt.
Budgettet godkendt.
________________________________________________________________________________
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Ad.: 5:
Debat om forslagets konsekvenser og muligheder.
Forslaget vedtaget.
________________________________________________________________________________
Ad.: 6: Langsom begyndelse. Forsamlingen holdt en pause til at “summe”.

• Formand: Nina Luckow, 80 - valgt for to år.
• Kasserer: Gitte Eriksson, 34 - valgt for et år.

________________________________________________________________________________
Ad.: 7:

•
•
•
•
•
•
•

Bestyrelsesmedlem: Anne Birk, 81.
Bestyrelsesmedlem Lis Mortensen, 18.
Bestyrelsesmedlem Torben Andersen, 166.
Bestyrelsesmedlem Birthe Valbjørn, 138.
Bestyrelsesmedlem Henning Andersen, 156.
Bestyrelsesmedlem John Andersen, 03.
Bestyrelsesmedlem Stine Johansen, 14.

Formand og kasserer er direkte valgt og følger valgperioderne, jvf. foreningens vedtægter.
Formand vælges i lige år for en toårig periode.
Kasserer vælges i ulige år for en toårig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv valgperioder for menige
bestyrelsesmedlemmer, dog således, at fire menige medlemmer følger kassererens og tre
menige medlemmer følger formandens valgperioder/-interval.
Forsamlingen valgte ingen suppleanter.
________________________________________________________________________________
Ad.: 8:

• Poul Risom, 59.
• Manuel Retsloﬀ, 36.
Forsamlingen valgte ingen bilagskontrollantsuppleanter.
________________________________________________________________________________
Ad.: 9:

• Opfordring til fartnedsættelse.
• Opfordring til påpasselighed og oprydning.
• Debat om vejbump og trafikchikaner.
Generalforsamligen afsluttet ii god ro og orden kl.: 11:45.

