GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD
REFERAT AF
FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
AFHOLDT DEN 11. MARTS 2014 I SKOVLUNDE KULTURHUS

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 BESTYRELSEN
Orientering om eventuel skift af kabel-tv leverandør

6.

BEHANDLING AF FORSLAG FRA MEDLEMMERNE
Der er ikke indkommet forslag

7.

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

8.

VALG AF FORMAND ( Michael Hansen ønsker ikke genvalg )

9.

VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN ( På valg Trine Holm –
Jensen og Ove Lyding )

10.

VALG AF 2 SUPPLEANTER ( På valg Martin Børgesen ønsker ikke
genvalg og Christian Svitring )

11.

VALG AF 2 REVISORER ( På valg Ingrid Lundquist og Erik Pedersen )

12.

VALG AF 1 REVISORSUPPLEANT ( På valg Ole Rubach )

13.

EVNETUELT

Punkt 1. Valg af dirigent og stemmetællere
Formanden Michael Hansen bød velkommen og foreslog Lars Nygaard som dirigent.
Lars Nygaard valgtes med akklamation.
Til stemmetællere valgtes 2 af foreningens fremmødte medlemmer.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
Punkt 2. Kontrol af fuldmagter
Der var fremmødt 41 stemmeberettigede samt 3 fuldmagter. I alt 44
stemmeberettigede.
Punkt 3. Formandens beretning
Formanden aflagde derefter årsberetning, som dirigenten satte under debat.
Et medlem påpegede at der saltes ind i hækkene i forbindelse med snerydningen.
ønskede at man meddelte vores snerydder kun at salte på stien.
Bestyrelsen ville viderebringe dette.
Bestyrelsens beretning blev derefter vedtaget med overvældende majoritet.

Punkt 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Britta Nygaard aflagde beretning af det til indkaldelsen af generalforsamlingen
medsendte regnskab. Efter beretningen satte dirigenten regnskabet under debat.
Et medlem forespurgte hvad posten omkostningsdækning i regnskabet indeholder.
Britta Nygaard svarede, at posten omkostningsdækning dækker omkostninger som
formand og kassere har i forbindelse med deres hverv.
Regnskabet blev derefter vedtaget og godkendt med overvældende majoritet

Punkt 5. Forslag fra bestyrelsen
Under dette punkt fremlagde Christian Svitring oplysninger om de kontakter der
havde været med henholdsvis Stofa og YouSee, idet YouSee var fremkommet med
tilbud om at overtage leveringen af Tv, bredbånd og telefoni. Christian Svitring
skitserede kort det fremlagte tilbud fra YouSee og hvad vores hidtidige leverandør
kunne tilbyde.
Man meddelte, at bestyrelsen ville arbejde videre med det modtagne og mener at det
ville være hensigtsmæssigt at afholde et møde hvor såvel Stofa som YouSee over
for foreningens medlemmer kunne fremlægge deres planer og tilbud.
Derefter ville man sammen med foreningens medlemmer tage stilling til et eventuelt
skift af leverandør.
Flere af foreningens medlemmer fremkom med kommentarer til det fremlagte

Punkt 6. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.
Punkt 7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud
Bestyrelsens forslag til budget og fastsættelse af kontingent blev fremlagt
af Britta Nygaard .
Et medlem forespurgte til fældning af træer ved den lille legeplads.
Bestyrelsen meddelte, at man ville overveje dette.
Efter debatten blev budgettet enstemmigt vedtaget.
Punkt 8. Valg af formand
Christian Svitring var foreslået. Valgtes med akklamation.
Punkt 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg Trine Holm-Jensen og Ove Lyding. Begge genvalgtes med akklamation.
Punkt 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Der blev foreslået Daniel Kaiser-Almind og Birgit Opperman. Begge valgtes med
akklamation
Punkt 11. Valg af 2 revisorer
På valg Ingrid Lundquist og Erik Pedersen. Ingrid Lundquist og Erik Pedersen
genvalgtes med akklamation.
Punkt 12. Valg af 1 revisorsuppleant
På valg Ole Rubach. Ole Rubach genvalgtes med akklamation

Punkt 13. Eventuelt
Et medlem havde foreslog en renovering af petanquebanen.
Formanden sluttede med at takke de afgående medlemmer for deres store indsats
for grundejerforeningen ligeledes blev de øvrige medlemmer også takkede for deres
indsat for foreningen.
Sluttelig takkede formanden for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Lars Nyggard, dirigent

Ove Lyding, referent

