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 Generalforsamling 19.03.2013  
    

 

MØDEDATO: 19.03.2013 Mødested: Langeskovhallernes Cafeteria                                                      Mødetidspunkt: 19.30  

MØDE INDKALDT AF Per Lund Nielsen 

MØDETYPE Generalforsamling #1 

REFERENT Tanja Falkø & Jette Viisholm-Mattsson 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

5. Beslutning angående pasning af de grønne områder 

6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent 2014 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

 
 

Referat 
   

AD. 1 Valg af dirigent 

 
Jan (nr. 30) valgt som dirigent 
 

   

AD. 2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

 
 Udkørsel v. Stavnsagergyden udbedret 
 Kommunen vil sætte plastpullerter op ved vængerne, da hjørnerne køres op. (Bestyrelsen ønskede anden løsning , men 

kunne ikke imødekommes) 
 Kommunen vil plante allé-træer langs stamvej i løbet af foråret 
 Kommunen vil lukke hullet ved rastepladsen og sørge for beplantning 
 5-årig aftale indgået med Birkely med indeksregulering 
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AD. 3 Aflæggelse af regnskab 

 
Regnskab vil fremgå af hjemmesiden. Overskud på ca. 33.000 kr. overføres til næste år. 
 

   

AD. 4 Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

 
Ingen 
 

   

AD. 5 Beslutning angående pasning af de grønne områder 

 
I 2012 er området slået 12 gange. Kontrakten med Birkely lyder på 12 slåninger pr. sæson. Det er aftalt mundtligt, at Birkely 
vurderer, om det er 10-12 gange pr. sæson. 
 

   

AD. 6 Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent 2014 

 
Budget vil fremgå af hjemmesiden. Forventet overskud næste år ca. 28.000 kr.  
Fuld dækning for alle grunde vedr. kontingent, da kommunen betaler for ubebyggede grunde. 
 
 

  

AD. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant 

 
Thomas (nr. 63) genvalgt som revisor 
John (nr. 102) valgt som revisorsuppleant 

   

AD. 8 Eventuelt 

 
Fremkomne ønsker/kommentarer: 

 Sandbokse langs stamvejen ønskes fyldt op.  
 

 Grunde, der ikke er solgt, ønskes slået oftere end 2 gange om året. Dette er dog udenfor bestyrelsens område. 
 

 Syrenhegn repareres, hvor det måtte være på vej til at knække 
 Vigtigt at syrenhegn bevares som naturhegn 

 
 Støj fra lastbiler på rastepladsen generende. Støjvolden kunne med fordel beplantes. 

 
 Ønsker om beplantning i ”hullet”, hvor støjskærm starter og støjvold ender. Mulig løsning at kommunen sætter træer, og 

grundejerforeningen forestår pasningen de første 3-5 år. Vil spørge Birkely om pris på dette. 
 

 Udbredt opbakning til en kollektiv aflysningspåtegning (en byrde, der er lyst på grunde solgt gennem gammel Langeskov 
Kommune vedr. stikomkostninger på 20.000 kr.) 
Kaj Skov retter henvendelse til Lis Madsen vedr. dette 
 


