Referat fra generalforsamling i Grf. Bakkedraget
afholdt på Jyllinge skole den 29.maj 2018.
Dagsorden i flg. Vedtægter.
1. Valg af dirigent Kim Sennenvald blev valgt.
2. Beretning
formanden redegjorde for året der var gået, Asfaltarbejdet på vejene afventede extern udtalelse som besluttet på sidste års generalforsamling,
herunder syn af vejenes tilstand og evt. godkendelse af de indkomne tilbud samt syn af arbejdet ved
afslutning.
Vi har ikke modtaget noget endnu, men forventer at få noget snarest.
Kim oplyste at han venter svar fra Teknologisk institut.
Der har været nogle hushandler i vort område, de nye medlemmer byder vi velkommen
Der blev spurgt til vejene og herunder et hul på Lucernevej samt beplantning og rabat på højre side af
Lucernevej , hvor grundejerne hører til Kringlevej grf. Beplantning hænger ud over vejareal og skal
beskæres før vi laver vejen.
Herefter blev beretningen godkendt.
3. Kassereren forelagde regnskabet, hvor foreningen har et tab på grund af tvangsauktion,hvorefter
regnskab og budget blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
dette fastholdes uændret på kr. 1500,00.
5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslog vedtægtstilføjelse: § 16 tilføjes .
”Bortset fra i indkørsler må der ikke være fast belægning i rabat af hensyn til muligheden for nedsivning af
regnvand”
§ 16 tilføjes : ”Bestyrelsen skal kontaktes før igangsættelse af byggeri samt ved afslutning”
dette for at kunne stille krav om retablering af skader på vejnettet i forbindelse af byggeri.
Disse 2 punkter blev vedtaget af generalforsamlingen, men skal også vedtages på ekstraordinær
generalforsamling.
6. Valg af formand. Dette udgik da det kun er i ulige år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kim Sennenvald ønskede at udtræde af bestyrelsen og her blev Lars
Meldgård valgt til bestyrelsen. Christina Jørgensen blev efter eget ønske valgt for en et årig periode.
8. Valg af revisor: Mette Meldgård blev genvalgt.
9. Eventuelt.
Herefter sluttede generalforsamlingen og formanden takkede for et godt fremmøde med i alt 17 deltagere
Bestyrelse:

Formand Ole Viborg
Kasserer Christina Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: John Christensen
Bestyrelsesmedlem: Lars Meldgård

NB. Foreningen har et partytelt, der kan lånes/lejes ved kassereren – 5130 3508 - velegnet til vejfest.
Se bagside vedr. klipning og vedligehold mod vejarealer.

