Ref. af generalforsamlingen 30/11-2020 kl. 20
Tilstede: Tulipanvej nr. 9, 15, 17 og 25 samt Lupinvej nr. 5, 20, 21 og 23
1. Valg af dirigent - Jens Kristian Andersen tog gerne den tjans og tak!
Der er indkaldt rettidigt og det er godtaget.
2. Formandens beretning
• Coronaen er desværre også her i foreningen årsagen til, at generalforsamlingen er
skudt til nu!
• 2019 – der var fastelavn med 8 børn og forældre
• Byvandring har der været snak om, men der er ikke sket noget!
• Der er ikke så mange tiltag fra nogle i foreningen!
• Der er forsat maskiner og redskaber til lån i foreningen - se hjemmesiden.
• Formanden går gerne ind i kommunale sager, hvis der sker noget her!
Er der nogle spørgsmål:
Jens Kristian spurgte indtil fastelavn og der var slået hul i formandens garage tag. Det har
formanden styr på!
Spørgsmål fra Conrad om udgået træ, hvor han har henvendt sig i 2020 og hvad der sker med det?
Det er formanden gået videre med og han har forsat intet hørt fra Kommunen.
Der er endelig blevet ordnet nogle fliser ved nogle af vejene fra kommunens side, men de er SLET
ikke færdige endnu!
Formandens beretning er godkendt!
3. Årets regnskab
• Fremlægges for året 2019 af kassere Thomas og han forklar vedlagte bilag om
Øvejsudstykningens Grundejerforenings regnskab.
• Der er ca. 1500kr i underskud i dette år, skyldes primært manglende indbetalinger og
fastelavnen!
4. Indkomne forslag
• Der er blevet spurgt ind til Radonmåling i vores jord og om der er nogle der har fået
lavet målinger og Jens K har fået taget disse målinger og snakker gerne med
ham/hende, der har spurgt ind til dette!
• Snak om skilte og gøre dem rene.
• Vi må ikke indhegne til hunde nede på det grønne område, men folk må gerne huske
deres hundelorte med hjem!
• Rønnebærhækken – 25A området ” det grønne område” – Kommunen er i ”dialog”
med de parceller, der er indblandet i dette, der skrives frem og tilbage – Formanden og
bestyrelsen, vil gerne hjælpe, hvis der er behov for dette. Bilag og billeder er sendt til
formanden, som er med ind over kommunikationen fremadrettet pr mail!
5. Kontigent fastsættelse for 2020 – bestyrelsen foreslår 0.kr
• Ikke alle synes om dette.

-

•

Der snakkes meget frem og tilbage om dette og der stemmes om det og da 4
stemmer for 0kr i 2020 og 4 stemmer for 100kr i 2020 - Blev det vedtaget, at 2020
er kontingentfri og det tages op igen næste år – den var folk med på.

(Der blev bl.a. snakket om følgende: Nogle ønsker mobilpay, men kan være dyrt at
oprette, da vi ikke har mange indtægter.
-Der er blevet givet besked ud om at betale penge! Men desværre er det få der har
gjort dette – se hjemmesiden for indbetaling osv.
-Indkaldelsen til denne generalforsamling er blevet delt ud til 80 husstande også nye
tilkomne, men kun 4 hustande ud over bestyrelsen deltog.
-Måske man kunne få andre end bestyrelsen til at gå rundt og indkræve kontingent –
dette kunne måske også være en mulighed.
-Der blev også snakket om servitutter til boligkøb og ejendomsmæglere.
-Investere i nyere redskaber i foreningen og bruge nogle af pengene på dette!)

6. Valg til bestyrelsen:
a) Valg/genvalg af kasser for 2år – Thomas trækker sig gerne og giver pladsen til andre, så
de kan bruge deres kræfter! Thomas blev genvalgt, da andre ikke ønskede at træde til!
b) Valg og genvalg af medlem for 2år- Heidi og Leif vil også gerne give deres pladser til
andre. Ingen ønskede dette og de blev genvalgt!
c) Valg af 1.suppeleant – Lis ???
7. Valg/genvalg af revisorer - Andreas vil gerne trække sig og Susanne vil gerne forsætte.
Hun er genvalgt! Ernst tager gerne en tur i et år og vi takker alle gerne for dette!
8. Nedsættelse af udvalg – Der er ikke nedsat nogle udvalg, men man må gerne komme med
ideer og gøre noget for foreningen☺
9. Evt.
Der var ikke noget til eventuelt.

Ref. deles ud til alle husstande og ikke kun på Facebook siden!

