Næsdal Plantage

Referat af generalforsamlingen, 2019
Lørdag, den 13.04.2019 i Asnæs forsamlingshus
Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 5 fuldmagter

Ad 1. Valg af dirigent
Bo Engelbrecht blev valgt som dirigent og han kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.

Ad 2. Bestyrelsen beretning
Bjarne oplæste bestyrelsens beretning (denne bliver lagt på hjemmesiden).
Der var tilslutning til at bestyrelsen rettede henvendelse til kommunen vedr. hastigheden på Næsdal
herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.

Ad 3. Økonomi
Bjarne fremlagde p.v.a. kasseren, der var sygemeldt, det fremsendte regnskab. Regnskabet blev
efterfølgende gennemgået og herefter enstemmigt vedtaget.

Ad 4. Budget
Bjarne henviste til udsendt budget. Bestyrelsen anbefalede at kontingent for 2019 blev bibeholdt på kr. 250
kr.
Der var afsat 15.000 kr. til jubilæumsfesten hvilket i.h.t. tilmeldingen til frokosten d.d. ikke ville blive brugt.
De budgetterede penge bruges i stedet for til vejrenovering.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
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Ad 5. Indkomne forslag
1. Bestyrelsens forslag om at opkræve kr. 25.- ekstra for udsendelse af girokort blev enstemmigt
vedtaget
2. Forslag fra Lene Hasselriis om at al kommunikation fra foreningen til medlemmerne skal foregå på
mail/hjemmeside blev enstemmigt vedtaget
3. Forslag 1: fra Anne Maria Petersen om bestyrelsen kommunikation til offentlig myndighed, blev der
efter en diskussion foretaget afstemning: For 0, imod 25, hverken for/imod 2
Forslag 2: fra Anne Maria Petersen om grundejer kommunikation til offentlig myndighed, blev der
efter en diskussion foretaget afstemning: For 0, imod 25, hverken for/imod 2
4. Generalforsamlingen blev suspenderet i 10 min., hvorunder Aksel, Bo og Bjarne udarbejdede et
forslag der samlede Annes forslag i et, der lyder som følgende:
“Aktuelle sager, der har betydning for grundejerforeningen og medlemmerne i forhold til
kommunen og andre offentlige myndigheder, det gælder især i forhold til veje, stier og lignende
lægges på hjemmesiden.”
Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget enstemmigt.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
-

Mette Heckmann blev valgt

-

Helle Jensen blev valgt

-

Lene Hasselris blev valgt

Ad 7. Valg af suppleanter
-

Ria blev genvalgt

-

Anne Louise Thomsen blev valgt

Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
-

Allan Ruben blev valgt som revisor

-

Tonny Hofgart blev valgt som revisorsuppleant
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Ad 9. Eventuelt
Aksel oplyste at der lå toppen af et væltet træ på Helgesvej som ønskes fjernet (dette er sket 20.04.2019),
samt at der lå en bunke rest asfalt på deres stikvej. Dette vil blive fjernet snares muligt.

Bo Engelbrecht og Tonny Hofgart ville gøre et nyt forsøg vedr. etablering af fibernet i grundejerforeningen.

Anita Munck referent

Referat godkendt 28.04.2019

Bo Engelbrecht

Bjarne Christensen

Dirigent

Formand
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