Referat

Fra

Generalforsamling d. 16. Aug. 2009 på Restaurant Søstjernen

Antal deltagere

: 12

Antal parceller repr.

: 8

Formanden Preben Quist (PQ) bød velkommen, herefter over til dagsordenens pkt. 1:

A. Valg af dirigent
- Jannie Qiust valgtes hertil, og konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt, og
gav ordet til (PQ) for

B. Formandsberetning
(PQ) omtalte i sin årsberetning spec.
-

D.

status på project hastighedsdæmpning på Maglehøjvej (nærmere herom under pkt..

-

overvejelser vedr. mulig fusion med nabo-grundejerforeninger

-

opdatering af foreningens hjemmeside www. Maglehøjgrundejer.dk

Formandsberetningen godkendtes uden bemærkninger.

C. Regnskabsfremlæggelse v/afgåede kasserer Karen Lottrup (KL)
- for perioden fra 24/8 – 2008 til 31/12 - 2008.

(KL) har færdiggjort regnskabet pr. 31/12-2008, og foreningens midler udgør pr.
denne dato kr. 141.080,- kr. - dette indestående burde dog være en del større,
dels på grund af en vis forsinkelse i registrering fra Netbank, dels på grund af at en
del medlemmer beklageligvis ikke har indbetalt det opkrævede kontingent. Der var på
generalforsamlingen enighed om, at dette misforhold må bringes i orden i form af en
rykkerprocedure/retslig incasso i henh. til vedtægternes § 16.

Da det som bekendt ikke lykkedes på sidste generalforsamling at få kassererhvervet
besat, har bestyrelsen overdraget dette arbejde til en person med den fornødne regnskabsmæssige baggrund, Birgit Petersen (BP), mod et anslået årligt honorar på 8-10.000,-

kr..

(BP) har (i overdragelsesperioden i samarbejde med (KL)) overtaget ansvaret for
regnskabet fra 1/1-2009 - og såfremt det under dagsordenens pkt. G. ikke lykkes

at finde frem til en afløser for (KL), vil aftalen med (BP) fortsætte også for 2010.

Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

Til slut under dette dagsordens punkt rettede formanden en særlig tak til Karen
Lottrup for det store (og ofte besværlige) arbejde, hun i adskillige år har varetaget
for foreningen.

D. Budgetforelæggelse/kontingentfastsættelse.
Der er ikke udarbejdet egentligt budget for 2010, men bestyrelsen gør opmærksom
på, at der spec. skal tages hensyn til:
-

evt. fortsættelse af aftale med (BP)

-

der er igen konstateret huller i vejbelægningen, som trænger til udbedring

-

udgift til udførelse af hastighedsdæmp. Foranstaltninger på Maglehøjvej. Status p.t. er,

at der er indhentet tilbud på udførelsen i henh. til direktiver fra Gribskov Kommune,
i størrelsesordenen fra 25.000 til 50.000 kr., afhængig af effekt og støjbelastning for
de berørte parceller ud for rumlerillerne. Kommunens Tekn. Afd. ønsker dog endnu
engang at vurdere projectet, og bestyrelsen afventer resultat heraf.
Det blev dog på generalforsamlingen vedtaget, at bestyrelsen har mandat til at i gangsætte de foranstaltninger, som vurderes at indebære størst mulig effekt og mindst mulig
belastning for omkringboende
Bestyrelsen vil umiddelbart tage kontakt til Tekn. Afd. for godkendelse
-

som en mulighed for at løse problemet vedr. manglende villighed til deltagelse i

bestyrelsesarbejdet, blev der stillet forslag om at hvert bestyrelsesmedlem fremtidigt
modtager en årlig erkendtlighed for sin indsats, og det blev vedtaget, at hvert bestyrelsesmedlem modtager kr. 2.000,- årligt for sit forbrug af tid, transport, pc og øvrige omkostn.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent kr. 1.000,- for året 2010 blev herefter efter
en afstemning vedtaget.

E. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget

Valg/genvalg af formand

F.

Preben Quist (PQ) genvalgtes

Valg/genvalg af bestyrelsesmedlemmer

G.
-

kasserer Karen Lottrup udtrådt pr. 31!2-2008

-

ingen af fremmødte medlemmer var spec. interesserede i at påtage sig hvervet, men

Niels Schou Omak (NS) erklærede sig villig hertil – under forudsætning af at aftalen med
Birgit Petersen fortsætter, således at (NS) påtager sig det overordnede tilsyn og ansvar.

I denne forbindelse blev det foreslået – og vedtaget – at (BP) bemyndiges til, i henhold
til vedtægternes § 15, at disponere i fællesskab med kasserer (NS) og formand (PQ)

Niels Schou Omak valgt som kasserer.
-

Sekr. Bent Madsen ønskede ikke genvalg, men da det ikke lykkedes at overbevise

andre medlemmer om det attråværdige ved dette hverv, accepterede (BM) at fortsætte
for ny 1-årig periode.
(BM) genvalgt som sekr.

H. Valg af bestyrelsessuppleant
Svend Koch valgt som bestyrelsessuppleant

I.

Evt.

Et medlem beklager sig over problem med løsgående hunde i området – til gene og
skræk for spec. børnebørn. Da medlemmet er vidende om hvor hundene hører hjemme,
aftaltes det at han tager en venskabelig snak med ejeren om dette. Skulle dette, mod forventning, ikke løse problemet, hører bestyrelsen gerne herom.

Generalforsamlingen sluttede herefter med en let anretning.

Sekr. Bent Madsen
30-08-2009

