Næsdal Plantage

Referat af generalforsamlingen, 2013
Lørdag, den 23. marts
Tilstede: 27 stemmeberettigede, repræsenterende 27 stemmer

Ad 1. Valg af dirigent
Bjarne Christensen blev valgt

Ad 2. Formandens beretning
Beretning for 2012 blev fremlagt af formanden Aksel Hansen. Beretningen vedlagt særskilt.
a. Helgesvej 1 overholder ikke området deklaration, Kommunen vil nu overtage ”sagen”
b. Anne Petersen nævnte, at der fra Sammenslutningen af grundejerforeninger kan ydes økonomisk
tilskud til at føre sager ved retsvæsnet
c. Man diskuterede elforsyningen. Og de nye vandmålere. Man kan købe en elektronisk enhed, så
man kan aflæse vandforbruget uden at skulle åbne til vandbrønden. Vedr. vandmålere. De nye
målere kan aflæses på få minutter ved at vandværkets medarbejder blot kører gennem plantagen
med en ”modtager”. Allan Iversen: I Jylland er forekommet hærværk. Luk vandhanerne efter de er
tømt i forbindelse med vinterlukning
d. John Christiansen: vedr. el-abonnement: Uanset hvilket elselskab, man vælger, skal faste udgifter
m.v. stadig betales. Besparelser er minimale
e. Vedr. renovation. En del af stikvejenes beholdere var ikke tømt efter sidste snefald. Formanden
Aksel Hansen kontaktet kommune og renovationsselskabet. Der foretages ekstra tømning
f.

Der har været enkelte små indbrud. Bl.a. er et målerbrøndsdæksel på Grethesvej stjålet

g. Formandens beretning blev godkendt

Ad 3. Kasserens beretning
Kasseren fremlagde 2012-regnskabet, indtægter og udgifter blev kommenteret
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a. Kasseren kunne oplyse, at der mangler 3 indbetalinger for 2012
b. Kasseren forklarede, at foreningen giver en række personer, der hjælper til med at holde
omgivelserne i plantagen i orden en erkendtlighed. Herudover går der beløb til vejformand og
bestyrelsesmedlemmer
c. Man diskuterede, om det kan betale sig at bruge RKI (ca. 4.000 kr. om året), når der er så lidt at
hente hjem. Men der er en "afskrækkende" effekt i RKI. Generalforsamlingen opfordrede
bestyrelsen til igen at se på betydningen af medlemsskabet af RKI
d. Generalforsamlingen godkendte regnskabet

Ad 4. Fastsættelse af medlemsbidrag
Medlemsbidraget blev i første omgang udsat til efter punkt 8), hvor man vil diskutere et forslag, der kan
koste penge.
a. I anden omgang blev kontingentet forhøjet til 350 kr. for 2013, altså en stigning på 100 kr. 50 kr.
skyldes almen pristalsregulering, mens 50 kr. repræsenterer en opsparing set i relation til
diskussionen under punkt 8
b. NB. Tilføjet referatet den 4. maj af kasserer: Beløbet indkasseres af to omgange

Ad 5. Valg af to medlemmer til bestyrelsen
a. Bjarne Fortner genvalgtes
b. Bente de Kruiff blev valgt som nyt medlem
c. Bent Hansen blev valgt

Ad 6. Valg af suppleanter
a. Allan R. Henriksen genvalgtes som suppleant
b. Berit Libnau Nielsen nyvalgtes som suppleant

Ad 7: Valg af revisor samt revisorsuppleant
a. Jørgen Jessen genvalgtes som revisor
b. Bjarne Christensen genvalgtes som revisorsuppleant
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Ad 8. Indkomne forslag
a. Fra Jørgen Jessen og Bente de Kruiff var der modtaget et forslag om renovering af stien mod syd,
langs med grøften
b. Forslag til generalforsamlingen Næsdal 2013. Vi stiller forslag om, at der afsættes penge til
renovering af stien der løber langs grøften forenden af Torbensvej, Helgesvej og Arnesvej. Stien er
gennem årerne blevet meget ujævn og er i dag for smal. Vores ønske er, at stien gøres jævn med ny
belægning og gøres bredere. d.20. 02. 2013. M.v.h. Jørgen Jessen & Bente de Kruiff, Helgesvej 14
c. Man diskuterede forskellige aspekter af sagen, om f.eks. hele grøften kan fjernes
d. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal se på problematikken og undersøge, hvad der kan gøres i
henhold til regler og love, samt hvad det vil koste. Sagen skal fremlægges for næste års
generalforsamling

Ad 9. Eventuelt
a. Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, Bent Christiansen og Nanny Christiansen,
for deres mangeårige arbejde for foreningen. 2 vingaver overraktes
b. Formanden orienterede om et tilbud fra Sadolin i Glostrup, se www.naesdalplantage.dk
c. Det blev nævnt, at der var store forskelle på de nye vurderinger af grunde uden bebyggelse. Bente
de Kruiff opfordrede alle til at klage over grundvurderingerne, som anses for at være for høje
sammenlignet med nylige salgssummer
d. Allan Iversen, Storøhagevej 10, anmodede om hjælp ti udbedring af rabatten ud for sin grund.
Bestyrelsen ser nærmere på sagen
e. Bjarne Lintrup nævner, det ikke er tilladt at ”indsnævre” udløb fra vore veje, da det forringer
oversigtsforholdene. Eksempel Helgesvej

Næste års generalforsamling
Næste års generalforsamling bliver lørdag den 12. april 2014

Generalforsamlingen sluttede kl. 12.00

3 af 4

Næsdal Plantage
Aksel Hansen og Anne Petersen
Referent

4 af 4

