GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD
REFERAT AF
FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
AFHOLDT DEN 10. MARTS 2016 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
Der er ikke modtaget forslag

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 ( På valg Christian Svitring )

9.

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

10.

VALG AF 2 SUPPLEANTER ( På valg Britta Nygaard - ønsker ikke
genvalg og Lars Due Nielsen – opstiller til bestyrelsen)

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 Christian Svitring bød velkommen og foreslog Ole Rubach som dirigent.
Ole Rubach valgtes med akklamation.
Da man ikke mente det nødvendigt valgtes ingen stemmetællere
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
Punkt 2. Kontrol af fuldmagter
Der var fremmødt 34 stemmeberettigede samt 1 fuldmagt. I alt 35
stemmeberettigede.
Punkt 3. Formandens beretning
Formanden aflagde derefter årsberetning, som dirigenten satte under debat.
Et medlem forespurgte til de i 2015 etablerede blomsterkummer ved rækkehusene
og påpegede at arbejdet ikke efter vedkommendes opfattelse ikke var helt
færdiggjort.
Et medlem forespurgte til basketbanen og et medlem oplyste at vedkommende
havde konstateret Sankt Hans Oldenborre biller i området ved sandkasse på
legeplads samt at sandkasserne anvendtes til kattebakker, hvilket var noget griseri
bl.a. af hensyn til de børn som brugte sandkasserne.
Et medlem havde ros til bestyrelsen for et nyt initiativ med hensyn til arbejdsdagen,
arbejde lørdag eftermiddag og efterfølgende spisning om aftenen.
Formanden meddelte at han havde noteret sig ovenstående spørgsmål og indlæg.
Bestyrelsens beretning blev derefter vedtaget med overvældende majoritet.

Punkt 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Andreas Skeel aflagde beretning af det til indkaldelsen af generalforsamlingen
medsendte regnskab. Efter beretningen satte dirigenten regnskabet under debat.
Et medlem forespurgte om hvor mange tilbud man havde modtaget vedrørende de i
2015 etablerede plantekasser. Der blev svaret at man havde modtaget 3 tilbud og
valgt det der efter bestyrelsens opfattelse var det bedste.
Regnskabet blev derefter vedtaget og godkendt med overvældende majoritet

Punkt 5. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen har ingen forslag.

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 Andreas Skeel.
Kontingentet foreslås uændret til 700 kr.
Efter debatten blev budgettet enstemmigt vedtaget.
Punkt 8. Valg af formand
Christian Svitring genvalgtes med akklamation.
Punkt 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Birgit Kvistholt og Lars Due Nielsen valgtes med akklamation.
Punkt 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Morten Juul Jensen og Catrine Roer 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
Jan Møller, medlem af Ballerup kommunalbestyrelse orienterede lidt om kommunens
planer for Harrestrupvej. Kommunen har planer om, at etablere
hastighedsdæmpende foranstaltninger på Harrestrupvej bl.a ved indsnævring af
vejbane og forhindringer i hver ende i form af sten.
Et medlem opfordrede hundeejere til fjerne hundenes efterladenskaber og ikke lade
dem ligge på fortove m.m.
Formanden sluttede med at takke de afgående medlemmer for deres store indsats
for grundejerforeningen ligeledes blev de øvrige medlemmer også takket for deres
indsat for foreningen.
Sluttelig takkede formanden for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Ole Rubach, dirigent

Ove Lyding, referent

Bestyrelsen havde indbudt en repræsentant for firma Næralarm til - efter
generalforsamlingen - at orientere om firmaets produkt og hvilke fordele det skulle
have i forbindelse med forebyggelse af bl.a. forebyggelse af indbrud i området.
Efter gennemgangen viste flere medlemmer for interesse for produktet.

