GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

REFERAT AF
FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
AFHOLDT DEN 13. MARTS 2007 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS

DAGSORDEN
1.

VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE

2.

KONTROL AF FULDMAGTER

3.

BESTYRELSEN AFLÆGGER BERETNING

4.

AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

5.

BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER
ET MEDLEM FORESLÅR AT KONTINGENTOPKRÆVNINGEN FOR
2007 SLØJFES

6.

BEHANDLING AF FORSLAG FRA BESTYRELSEN
DER ER INGEN FORSLAG FRA BESTYRELSEN

7.

VEDTAGELSE AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
OG INDSKUD.
DER HENVISES TIL FORSLAG VEDLAGT INDKALDELSEN

8.

VALG AF KASSERER. PÅ VALG BRITTA NYGAARD

9.

VALG AF MEDLEM TIL BESTYRELSEN. PÅ VALG MARTIN
BØRGESEN

10.

VALG AF 2 SUPPLEANTER. PÅ VALG ANDRÉ KARLSSON
OG SØREN CHRISTENSEN

11.

VALG AF 2 REVISORER. PÅ VALG INGRID LUNDQUIST OG
ERIK PEDERSEN.

12.

VALG AF REVISORSUPPLEANT. PÅ VALG ARNE PETERSEN.

13.

EVENTUELT

Punkt 1. Valg af dirigent og stemmetællere
Formanden Lars Nygaard bød velkommen og foreslog Martin Børgesen som dirigent.
Da der ikke var andre forslag, blev Martin Børgesen valgt med akklamation.
Formanden foreslog derefter Erik Pedersen og André Karlsson som stemmetæller.
Da der ikke var andre forslag, valgtes Erik Pedersen og André Karlsson med
akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
Punkt 2 Kontrol af fuldmagter
Der var fremmødt 53 stemmeberettigede. Hertil 1 fuldmagt i alt 54
stemmeberettigede
Punkt 2. Formandens beretning (beretning vedlagt)
Formanden aflagde derefter årsberetning, som dirigenten satte under debat.

Bestyrelsens beretning blev vedtaget med overvældende majoritet.

Punkt 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren aflagde beretning af det til indkaldelsen af generalforsamlingen
medsendte regnskab. Efter beretningen satte dirigenten regnskabet under debat.
Et medlem forespurgte om mulighed for udskiftning af vippe på lille legeplads samt
nedtagning af den eksisterende vippe, da der kunne ske uheld på grund vippens
tilstand. Bestyrelsens svar var, at der i budget var medtaget udskiftning af vippe samt
at man ville satse på opsætning på forårets arbejdsdag. Bestyrelsen noterede sig
vippens tilstand og ville se på muligheden for nedtagning.

Regnskabet blev derefter vedtaget og godkendt med overvældende majoritet.

Punkt 5. Forslag fra medlemmerne.
Et medlem havde foreslået at man sløjfede kontingent for 2007. Begrundelsen var at
foreningens formue skulle reduceres.
Formandens svar til forslaget var, at man som ansvarlig grundejerforening var nødt til
at have en vis reserve til uforudsete udgifter, eks. ny græsslåmaskine osv.
Forslaget nedstemtes med overvældende majoritet.
Samme medlem forslog endvidere indførelse af fibernet. Begrundelsen var mulighed

for internet med særdeles høj hastighed.
Formanden svarede, at foreningen ikke havde planer om et yderligere net, da det
etablerede net fungerede efter hensigten.
Forslaget nedstemtes med overvældende majoritet.

Punkt 6 Forslag fra bestyrelsen
Der er ikke forslag fra bestyrelsen.

Punkt 7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud
Bestyrelsens forslag til budget og fastsættelse af kontingent blev fremlagt af
kassereren.
Dirigenten satte derefter forslaget under debat.
Bestyrelsens forslag til budget, med kontingent 2007 på 600 kr. sattes derefter til
afstemning og blev vedtaget med overvældende majoritet.

Punkt 8. Valg af kasserer
Britta Nygaard genvalgtes med akklamation.

Punkt 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Martin Børgesen genvalgtes med akklamation.

Punkt 10. Valg af suppleanter
André Karlsson og Søren Christensen genvalgtes med akklamation.

Punkt 11. Valg af revisorer
Ingrid Lundquist og Erik Pedersen genvalgtes med akklamation.

Punkt 12. Valg af revisorsuppleant
Da Arne Petersen ikke var til stede og ikke i forvejen havde udtrykt ønske om valg,
valgtes Birgit Kvistholt med akklamation.

Punkt 13. Eventuelt
Et medlem forslog nye plader til legeredskaber på den store legeplads.
Et medlem fremkom med oplysning om bakterier i sandkasser.
Det oplystes, at der var nedsat fastelavnsudvalg for næste år, dvs 2008.
Et medlem genfremsatte forslag om fjernelse at toppen på antennen, evenuel
fjernelse af hele antennemasten.
Endelig gav flere medlemmer udtryk for at man havde fundet plastikposer med
hundeefterladenskaber både på foreningens område og i private haver.
Bestyrelsen henstiller til, at man bruger enten de affaldsspande der findes på
foreningens områder eller benytter sin egen skraldespand.
Formanden meddelte, at bestyrelsen havde noteret sig ovennævnte tilkendegivelser
og ville tage dem med i fremtidige planer.
Formanden redegjorde endvidere for bestyrelsens holdning til antennenettet. Vi har
et system, der fungere og opfylder foreningens ønsker og krav til et antennesystem.
Til trods for at den 5-årige bindingsperiode til Stofa udløber til august, vil bestyrelsen
ikke gå ud og finde en ny leverandør. Naturligvis vil vi tage situationen op med Stofa,
kigge på priser og pakke-sammensætninger. Det system og de priser, vi har, er
meget attraktive, når vi kigger på, hvad andre opnår på markedet.
Da der herefter ikke fremkom yderligere bemærkninger, konstaterede dirigenten
dagsordenen for udtømt og takkede forsamlingen for god ro og orden.
Sluttelig takkede formanden for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Martin Børgesen, dirigent

Ove Lyding, referent

