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 Generalforsamling 26.03.2014 
    

 

MØDEDATO: 26.03.2013 Mødested: Langeskovhallernes Cafeteria                                                      Mødetidspunkt: 19.30  

MØDE INDKALDT AF Per Lund Nielsen 

MØDETYPE Generalforsamling #2 

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 2015 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

 
 

Referat 
   

AD. 1 Valg af dirigent 

 
Jan (nr. 30) valgt som dirigent 
 

   

AD. 2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

 
Se særskilt dokument: ”Bestyrelsens beretning 2013” placeret på hjemmesiden  
Referater fra tidligere møder vil blive lagt på hjemmesiden. 
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AD. 3 Aflæggelse af regnskab 

 
Regnskab fremgår af hjemmesiden. Overskud på ca. 32.000 kr. overføres til næste år. 
Sammenligningstal (sidste år og nuværende år) vil næste år blive indarbejdet i præsentationen af regnskabet  

   

AD. 4 Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

 
Ingen 

   

AD. 5 Beslutning angående pasning af de grønne områder 

 
1.vænge skal gøre det muligt for Birkely at slå græsset langs indersiden af den lille vold, op imod hækkene. Pt. ikke muligt for 
Birkely at slå dette stykke, bl.a. fordi hækkene ikke er holdt.  
 
Birkely blevet bedre til at slå volden mod Stavnsagergyden, bedre niveau end sidste år. 
 
Påregner merudgift til udjævning af muldvarpeskud inden græsslåningssæsonen går i gang.  
 
Enighed om at fortsætte nuværende pasningsniveau af de grønne arealer. 

   

AD. 6 Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent 2014 

 
Budget fremgår af hjemmesiden. Uændrede indtægter. Græsslåning pristalsreguleres og evt. mindre tillæg, men forventer at 
budgettet ligner regnskabet for i år. 
 
Uændret kontingent vedtages. 
 

AD. 7 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Jakob genvalgt (nr. 26) 
Jette genvalgt, tidligere suppleant (nr. 54) 
John valgt (nr. 102) 
 

Valg af 2 suppleanter: 
 Rikke genvalgt (nr. 68) 

Peter valgt (nr. 67) 
 
 

  

AD. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant 

 
Thomas (nr. 63) genvalgt som revisor 
Kaj (nr. 96) valgt som revisorsuppleant 
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AD. 9 Eventuelt 

 
Godt fremmøde, ca. 35 personer  
 
Fremkomne ønsker/kommentarer: 
Forslag om legeplads. Ved etablering vil der dog udover vedligeholdelse opstå ansvarsproblematik. 
 
Forslag om grønt område som mødested. Evt i ”piletræs-cirklen” syd for første vænge. 
 
Forslag om Sct. Hansbål. Problematik vedr. sikkerhedsafstand. Ligledes stor arbejdsbyrde. 

 
Problemer med gåsebiller, muldvarpe 

 
Henstilling til at der ikke køres for stærkt på Bakkegårds Allé.  Også vigtigt at lære børn god trafikadfærd, mange farlige h jørner, 
hvor stamvej og vængerne mødes. Forslag om opsætning af ”legende børn” -skilte 

 
Forslag om at flytte byskiltet på Stavnsagergyden, da der bliver kørt meget stærkt på denne strækning. 

 
Skilte med ”hund i snor” er sat op af kommunen fordi det er et vildtbeskyttelsesområde.  
 
Forslag om lukket facebook-gruppe. 
 
Forslag om at opkrævning bliver mere tydelig. 
 
Appellerer til at mailadresser meldes til bestyrelsen via hjemmesidens kontakt-side, så der lettere kan sendes nyheder mm.  


