
Grundejerforeningen Slagsiunde Syd

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 30. september 2014, Slagslunde Skole.

Dagsorden:
Velkomst.

1. Valg at dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2013-2014.
4. Fremlæggelse at regnskab 2013-2014.
5. Fremlæggelse at budgetforslag for regnskabsåret 2014-2015 og forslag bl kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg tH bestyrelsen.

a) Kasserer. Nuværende kasserer, Zetnye Rasmussen, modtager genvalg
b) 1 bestyrelsesmedlem. Nuværende medlem Ditte Walther Jensen modtager genvalg.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Nuværende suppleant, Dan Green, modtager genvalg.

9. Valg at revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg at revisor Niels Juul-Hansen, Slagsiunde.

10. Eventuelt.

Formand Palle Buus Jensen bød velkommen på bestyrelsens vegne.

Ad. I Valg at dirigent.

Bestyrelsen foreslog Per Aagaard, der blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldtjf. vedtægterne.
19 husstande udaf 131 var repræsenteret, i alt deltog 24 personer i Generalforsamlingen1 heraf 6
bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 2valgafreterent.
Der var ingen, der meldte sig som referent, så bestyrelsen påtog sig hvervet ved Ditte Walther Jensen.

Herefter gav dirigenten ordet bl formand Palle Buus Jensen.

Ad. 3 Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde beretning for året 2013-2014 på bestyrelsens vegne.
Beretningen vil blive offentliggjort på Gwndejerforeningens hjemmeside www.slagslunde.dk!gf-slagslunde

Referater fra årets bestyrelsesmøder samt Vejsyn kan tillige ses på wnw.slapslunde.dklpf-slapslunde-sy&.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Ad. 4 Regnskab 2013-2014
Kassereren gennemgik regnskabet for året 2013-2014.
Regnskabet er omdelt sammen med indkaldelsen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt og dermed vedtaget.

Ad. 5 Budgetforslag 2014-2015.
Kassereren gennemgik næste års budget 2014-2015.
Budgettet og forslag til kontingent (uændret fra sidste år) blev enstemmigt godkendt og dermed vedtaget,

Der var en enkelt kommentar til snerydningen: Om denne ikke skulle vedtages igen i àr, da det var 3 àr
siden, snerydningsordningen blev vedtaget?
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Formandens svar Det er således, at snerydningsordningen blev vedtaget på generalforsamlingen i 2011,
ordningen fortsætter indtil et flertal på en generalforsamling beslutter andet.
Selve snerydningskontrakten blev indgået for en 3-årig periode og det er denne kontrakt, der nu er udløbet.
Bestyrelsen har indhentet forskellige tilbud og beslutter på et senere tidspunkt, hvilken tilbud man ønsker at
tage imod.

Ad. 6 Behandling at indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag

Ad. 7 Valg til bestyrelsen

1. Valg til bestyrelsen.
a) Kasserer. Nuværende kasserer, Zetnye Rasmussen, modtager genvalg

Zetnye Rasmussen blev enstemmigt genvalgt
b) I bestyrelsesmedlem. Nuværende medlem Ditte Walther Jensen modtager genvalg.

Dille Walther Jensen blev enstemmigt genvalgt

Ad. 8 Valg at suppleant til bestyrelsen suppleant.
Nuværende suppleant. Dan Green, modtager genvalg

Dan Green blev enstemmigt valgt.

Ad. 9 Valg at revisor.
Revisor Niels Juul-Hansen blev enstemmigt genvalgL

Ad. 10 Eventuelt.
En grundejer spurgte om snerydning af fortovene kunne inkluderes i snerydningsordningen.
Formandens svar Det er således, at Generalforsamlingen i 2011 besluttede, at veje og stier skulle Indgå i
snerydningsordningen. Det er ikke muligt at inkludere snerydning af fortove i snerydningsordningen, idet det
ikke er stillet som forslag på Generalforsamlingen. Bestyrelsen har ikke mandat til at inkludere fortovene i
ordningen.

Per Aagaard fortalte kort om Landsbylauget. Per Aagaard repræsenterer bestyrelsen i Landsbylaget.

Herefter afrundede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referatet ved

Ditte Walther Jeiisen.

Referatet godkendt:

Dato 27 10. 2014
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