Grundejerforeningen Maglehøj Generalforsamling 2015
Søndag d. 26 april 2015 kl. 11.00 på Tofthøjs-åsen 36 f 3230 Græsted
Referat:
1. Gert Jørgensen blev valgt som dirigent.
2. Formand Preben Quist`s formands beretning blev godkendt. Kan læses på
Maglehøjs hjemmeside.
3. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Lizzie Jørgensen og godkendt.
Regnskabet er blevet modtaget af samtlige grundejere før
generalforsamlingen.
4. Orientering vedr. Maglehøjvej landstykket ved Svend Koch. Landstykket
er i standsat. Maglehøj har betalt 51.610 kr. Bestyrelsen har sikret fælles
udgiftsdeling, så tre grundejerforeninger er sammen om regningen.
5. Fartdæmpning ved Svend Koch. Der er ansøgt om 4 bump, hvor der
anbefales kørsel med max 30 km i timen og uden lys. Bumpene bliver
placeret i samarbejde med Eva Jensen i forhold til gældende ingeniør
regler. Teknisk udvalg gennemgik sagen i november 2014, men fik forlagt
den. Der har igen været kontakt til teknisk udvalg og sagen fundet frem
10 april 2015.
6. Budget for år 2016 vil ligne budgettet fra de forrige år. Der fastholdes et
kontingent på 500 kr. Bestyrelsen afventer regning på de fire bump, før
det vurderes om en kontingent forhøjelse evt bliver nødvendig
fremadrettet. Lige nu ser økonomien fin ud.
7. Der var ingen indsendte forslag.
8. Valg til bestyrelsen: Svend Koch var på valg og modtog genvalg
9. Vi har p.t ingen bestyrelsessuppleant. Hvis der er en grundejer, der kunne
være interesseret, så kontakt bestyrelsen. Arbejde er ikke vanskeligt og
bestyrelsen har det hyggeligt, når de mødes ca. 3 gange på et år.
Bestyrelsen ser frem til en suppleant.
10. Valg af revisorer: Henning Holst og Bent Madsen modtog genvalg
11. Revisorsuppleant: Karen Lottrup modtog genvalg.
12. EVT. Der er ønske om bump på Bauneåsen.
Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at maile deres mailadresse til
Lizzie. Det vil spare tid og penge. Lizzie-Jorgensen@hotmail.com
Der vil blive set på at opgradere Maglehøjs hjemmeside., således at
referater m.m. kan læses der www.MAGLEHØJGRUNDEJER.dk

