GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD
REFERAT AF
FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
AFHOLDT DEN 12. MARTS 2008 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
Der er ikke indkommet forslag

6.

BEHANDLING AF FORSLAG FRA BESTYRELSEN
Der er ikke forslag fra bestyrelsen

7.

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

8.

VALG AF FORMAND ( på valg Lars Nygaard )
Lars Nygaard ønsker ikke genvalg.

9.

VALG AF MEDLEM TIL BESTYRELSEN ( på valg Trine Holm Jensen og Ove Lyding )

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

Bestyrelsen skal i øvrigt opfordre så mange som muligt til at møde op
på arbejdsdagen den 4. maj 2008, for at vi kan få nået så meget som muligt.

Punkt 1. Valg af dirigent og stemmetællere
Formanden Lars Nygaard bød velkommen og foreslog Trine Holm - Jensen som
dirigent.
Da der ikke var andre forslag, blev Trine Holm - Jensen valgt med akklamation.
Formanden foreslog derefter Søren Christensen og André Karlsson som
stemmetæller. Da der ikke var andre forslag, valgtes Søren Christensen og André
Karlsson med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
Under dette punkt fremkom Henrik Mensen, Askeengen 134 med en indsigelse, idet
vedkommende hævdede at have indsendt et forslag, som ikke var medtaget.
Formanden svarede hertil, at bestyrelsen ikke betragtede den modtagne
skrivelse som et forslag der skulle medtages på generalforsamlingen, derfor var det
ikke medtaget.
Formanden foreslog, at yderligere debat forsattes under pkt. eventuelt.

Punkt 2. Kontrol af fuldmagter
Der var fremmødt 27 stemmeberettigede. Ingen fuldmagter. I alt
27 stemmeberettigede.

Punkt 3. Formandens beretning
Formanden aflagde derefter årsberetning, som dirigenten satte under debat.
Et medlem fremkom med ønske om, at der blev etableret et underlag i
forbindelse med basketbold målet.
Formanden svarede hertil, at man havde det i tankerne, men at man, af
økonomiske grunde, ikke havde mulighed for at gøre det i år.
Et medlem forespurgte om, hvor mange der bruger Petaque banen.
Formanden svarede, at så vidt han vidste, blev den brugt en del.

Bestyrelsens beretning blev derefter 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 de i regnskabet anførte restancer var indbetalt.
Kassereren svarede, at det var de.

Regnskabet blev derefter vedtaget og godkendt med overvældende majoritet

Punkt 5. Forslag fra medlemmerne.
Der er ikke indkommet forslag til dette punkt.

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. Bestyrelsen har i budgettet bl.a. afsat et beløb på 100.000 kr. til
nye legeredskaber
Dirigenten satte derefter forslaget under debat.
Et medlem mente, at man ikke ville få særlig meget for de afsatte 100.000 kr.
til legeredskaber.
Et medlem forespurgte til likviditetsbudget for 2008.
Bestyrelsens svar var, at man var opmærksom på dette.
Endelig var der kommentarer vedrørende arbejdsdage samt eventuelle ændringer
i forårets arbejdsdag / efterårets arbejdsdag.
Bestyrelsens forslag til budget, med kontingent 2008 på 600 kr. sattes derefter til
afstemning og blev vedtaget med overvældende majoritet.

Punkt 8. Valg af formand
Den hidtidige formand Lars Nygaard ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog
Ove Lyding som formand. Ove Lyding valgtes med akklamation.
Bestyrelsen benyttede herefter lejligheden til at takke Lars Nygaard for en godt
og konstruktivt arbejde gennem en periode, hvor der var sket mange forbedringer.
Punkt 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Trine Holm - Jensen genvalgtes med akklamation. Som medlem af bestyrelsen
blev foreslået André Karlsson. André Karlsson valgtes med akklamation.

Punkt 10. Valg af suppleanter
Søren Christensen genvalgtes med akklamation. Som ny suppleant forslog
bestyrelsen Mikael Hansen. Mikael Hansen valgtes 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 Ole Rubach til revisorsuppleant med akklamation.

Punkt 13. Eventuelt
Et medlem forespurgte om mulighederne for at afholde en sommerfest.
Formanden svarede, at bestyrelsen ikke umiddelbart havde nogen indvendinger,
men at bestyrelsen ikke havde mulighed for at påtage sig arrangementet.
Et medlem forespurgte om, hvilke foranstaltninger der var mulighed for med den
hensigt at nedsætte farten på Askeengen / Lindeengen. Endvidere oplyste
medlemmet, at de øvrige veje i området havde fællesdialog med kommunen om
fartdæmpende foranstaltninger. En mulighed var, at vi kunne deltage.
Formanden meddelte, at bestyrelsen havde noteret sig dette.
I fortsættelse af ovennævnte, skal bestyrelsen kraftigt opfordre til, at man
dæmper farten på vejene Askeengen / Lindeengen.
Endvidere skal bestyrelsen, på vegne af medlemmerne, opfordre hundeejerne
til sørge for, at hundenes efterladenskaber bortskaffes af hundeejerne ( dvs
ikke efterlades på veje / stier / grønne områder ).
I forbindelse med formandens beretning var der en opfordring til interesserede
medlemmer om at melde sig til et legepladsudvalg.
Følgende medlemmer meddelte, at de var interesserede i at deltage:
Camilla Saebel, Askeengen 31
Henrik Stampe, Askeengen 26
Birgitte Hansen, Askeengen 17
Wilma Krumme, Lindeengen 7
Birgit Kvistholt, Lindeengen 53 meddelte, at hun gerne ville deltage som rådgiver og
dermed bidrage med sine erfaringer fra sit virke som pædagog.

Bestyrelsen skal i øvrigt henvise til foreningens hjemmeside, hvor der står mange
relevante og nyttige oplysninger.

Sluttelig takkede formanden for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Trine Holm - Jensen, dirigent

Ove Lyding, referent

