Grundejerforeningen Holmstrup Bakker, Afdeling 2
Forslag til behandling på generalforsamling 2019
Forslag nummer 1:
Forslagsstiller:
Bestyrelsen.
Forslagets indhold:
Nedlæggelse af legeplads mellem nummer 310 og 312. Tænkes gennemført på en ”arbejdslørdag”, hvor
Legehuset og forventeligt også bord-/bænkesættet bortskaffes. Der ryddes og kultiveres og anlægges græs.
Datoen meddeles samtidig med konstitueringen for den nye bestyrelse.
Det er IKKE tanken, at vi på generalforsamlingen skal tage stilling til, hvad områdes så skal bruges til; men
forslag er velkomne.
Økonomi:
Er medtaget i det fremlagte budget med kroner 1.000 under Legepladser, heri inkluderet lidt drikkevarer til
de medhjælpende medlemmer.

Forslag nummer 2
Forslagsstiller:
Bestyrelsen.
Forslagets indhold:
Etablering af trafikspejl ved ”udkørslen” mellem 304 og 328, så trafikanterne herfra er i stand til at se
trafikken, der kommer fra 330-384.
Økonomi:
Forventes at kunne gennemføres for under 4.000 kroner, hvortil skal lægges moms. Er medtaget i det
fremlagte budget med kroner 5.000 under Materialer.

Forslag nummer 3
Forslagsstiller:
Peder van der Schaft, Jernaldervej 368
Forslagets indhold:
Etablering af en basketballkurv på vendepladsen bag ved 348.
Se det fulde forslag på side 3 i dette dokument.
Økonomi:
En transportabel løsning kan tilsyneladende etableres for under 3.000 kroner; mens bestyrelsen endnu ikke
har fundet prisen på etablering af permanent stander med kurv. Hvis førstnævnte løsning besluttes på
Generalforsamlingen, er det bestyrelsens opfattelse, at beløbet bør tages af de 20.000 kroner, der er anført
under Fælles aktiviteter / fælles arealer.

Forslag nummer 4
Forslagsstiller:
Eigil og Anita Lauridsen, Jernaldervej 394
Forslagets indhold:
Genopretning af skade opstået i forbindelse med nedlæggelse af fiberkabel.
Se det fulde forslag på side 4 i dette dokument.

Økonomi:
Der bør ske genopretning for leverandørens regning. Kravet bør rejses af enten hovedforening eller afdeling
2. Arbejdet skal udføres; men regningen bør ikke ende i afdeling 2, hvorfor der ikke er afsat midler til
formålet.

Forslag 3:
Forslag til generalforsamling, Holmstrup Bakker afdeling 2.
Den 27. februar 2018
ETABLERING AF BASKETBALLKURV
Hvor vi bor, er der en del børn og voksne, som godt kunne tænke sig at spille basketball. Der er dog ikke
mange steder, hvor det kan lade sig gøre pga. det meget skrånende terræn. Dog er der på vendepladsen
bag Jernaldervej 348 en oplagt plads til opsætning af en basketballkurv.
Jeg kan se, at der andre steder i området er opsat basketballkurve, og ligeledes kunne vi godt tænke os at
få opsat en kurv, så vi kan få lov til at spille basketball – både børn og voksne. Der er ikke mange
muligheder for at dyrke sport i området, så jeg synes det ville være en oplagt mulighed!
Jeg håber, I vil tage godt imod forslaget, og jeg vil også gerne hjælpe med etablering, hvis nødvendigt.
Med venlig hilsen
Peder van der Schaft, Jernaldervej 368
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Forslag 4:
Hej Kim
I forbindelse med at der blev nedgravet rør til fiber og herefter retableret deres opgravninger, kan vi nu
konstater at de ikke har udført det korrekt, så vi mener de skal eftergå det “hul” de havde ud for os,
Jernaldervej 394 se billederne, inden skaden bliver større.

Anita og Eigil

