Referat af grundejerforeningen Toftegårdens generalforsamling onsdag d. 30 november 2011.

1.

Per blev valgt til dirigent, undertegnede Henriette Agtved til referent, samt to
stemmetællere:

2.

Referatet fra sidste års generalforsamling, blev godkendt uden bemærkninger.

3. Bestyrelsens beretning:
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning: Der er ikke sket så meget i det
Forgangne år, vi har haft et gartnerskift, og fået klager over at arbejdet i parken
ikke er færdiggjort, men der har ikke været penge nok.
Der har været en del snak om fartbegrænsninger, om vi selv skal betale for at få
fartdæmpende foranstaltninger.
Vi er kommet med i en forsøgsordning, med affaldsbeholdere med 4 rum, de
kommer senere.
Vi har også fået en del henvendelser om nabostridigheder,
Disse konflikter ønsker bestyrelsen ikke involverer sig i, men henviser til at den
enkelte grundejer udviser godt naboskab.
Spørgsmål til beretning:
Henriette: hvorfor har vi ikke fået de bænke parken ?
Bestyrelsen: det var meningen at reparerer, de bænke der allerede er, men
sommeren har været for våd.
Bjarne Pynt: synes at der måske er lavet lidt for meget i parken, der er sat penge af
til det, men de er ikke brugt.
Bestyrelsen: der skal være penge til uforudsete udgifter så som megen snerydning.
Ole Jensen: hvem har bestemt at vi skal være med i en forsøgsordning med
affaldsbeholdere? Vi er ikke blevet spurgt.
*Bestyrelsen: alle grundejere, får dem før eller senere, ved at være med i forsøget,
får vi indflydelse på hvordan ordningen bliver.
Knud Kristensen: Hvem skal betale de affaldsbeholdere?
Bestyrelsen: Det skal vi selv, de koster ca. 1500,00 kr. de gamle beholdere til glas
og papir, bliver skrottet, der kommer også en lille kasse til batterier.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
4. Valg til bestyrelsen:
a.
b.
c.
d.

formand Dorthe Mørch, blev genvalgt
bestyrelsesmedlem: blev den tidl. Suppleant Vienni Henriksen
suppleant: Henriette Agtved
revisor: Jens Juul blev genvalgt

Pause med øl, vand og frisksmurte sandwich
5. Indkomne forslag:
a. Bestyrelsens forslag om ændring af honorar til bestyrelsen og revisorer.
Blev vedtaget. 28 stemmer for og en blank
b. Bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet
Blev stemt ned. 7 stemmer for 18 imod og 4 blanke
c. Forslag om trafiksanering
Blev stemt ned. 4 stemmer for 21 imod og 4 blanke
d. Udmeldelse af SGH
Blev vedtaget, 16 stemmer for 5 imod og 8 blanke
e. Bestyrelsens oprindelige forslag til renovering af parken,
Blev til et ændringsforslag, hvor der skulle nedsættes et udvalg, der skulle
varetage opgaven., dette gjorde at de 2 sidste forslags (f og g), blev trukket
tilbage
Dette blev vedtaget, med 29 stemmer for.
f. Trukket tilbage
g. Trukket tilbage

6. Regnskab
a. Regnskab for det forløbne år
Vedtaget
b. Budget for det kommende år
Vedtaget

Generalforsamlingen forgik i god ro og orden, bestyrelsen fik ros for der var
lejet en mikrofon, så alle kunne hører hvad der blev sagt.
Generalforsamlingen sluttede 21.25.
Således oplevet af referent og dirigent
Henriette Agtved og Per Hjalthøj

