Referat generalforsamling afdeling 2. Den 14/06-2021

1: Valg af dirigent:
Her blev Preben fra 362 valgt.
Fremmødte. 292 Anne, 290 Jonnie, 392 Finn og Kirsten, 362 Preben, 332 Lone, 324 Anders,
228 Henning, 404 Kamil, 312 Mads, 320 Louise.

2: Afdelingsformandens beretning:
Bestyrelsen har været holdt alt aktivitet på et minimum og har ingen møder holdt. Der er
ansøgt om et gadespejl og denne ansøgning ligger inde ved kommunen. Louise følger op på hvor langt det
er.
Der er blevet malet ”stakit” samt overdækket til traileren, på stikvejen over ved legetårnet.
Vi har af samme årsag som de manglende møder ikke afholdt vores årlige julefrokost.

3: Fremlæggelse af regnskab:
Vi har haft meget få udgifter. Dem der har været er til maling og til 2019 julefrokosten da vi
altid afholder disse i januar. Samtidig havde vi en container i foråret 2020.

4: Indkomne forslag:
Der var ingen rettidige indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag om en facebook gruppe blev vedtaget. Denne gruppe vil naturligvis kun
blive brugt til småting. Alle fælles informationer bliver lagt på hjemmesiden eller omdelt
såfremt vedtægterne kræver dette.
https://www.facebook.com/groups/4557763507576488

Vi tilføjede container til dette punkt da det var aftalt det skulle tages op igen. Det havde vi
desværre glemt i bestyrelsen. Her blev det vedtaget vi bestiller en til efteråret og tager en
vurdering af hvor meget den er blevet brugt. Bestyrelsen melder ud når der er en dato for
dette.
5: Budget og kontingent
Det blev aftalt at fastholde det nuværende beløb 250 kr. Samtidig føjede vi gadespejlet til
dette års regnskab kr. 5000.

Der vil påløbe negative renter på omkring 2000 på vores vejfond om året. Eneste realistiske
løsning på dette er hovedbestyrelsen tager en forhandling med banken, da vi
vedtægtsmæssigt er bundet til den samme som de er.

6: Valg af medlemmer.
Louise blev genvalgt som formand. Anne 292 blev valgt som suppleant.

7: Valg af revisor.
Henning 228

8: Revisor suppleant
Preben 362.

9: Eventuelt
Et enkelt par var meget forurettet over opsætningen af generalforsamlingens, hvilket denne
gang var udendørs. På tidspunktet for indkaldelsen var der forsamlingsforbud indendørs for forsamlinger
over 10. Det var den eneste opsætning vi lige kunne se, var sikker i den givne situation. De forsamlings
antallet blev hævet fandt vi det ikke en mulighed for at holde det indendørs. Vi giver Kristen og Finn ret i
det ikke var optimalt og det ikke vil være praksis fremadrettet. Dette var kun tiltænkt som en nødløsning.

Steen 308 stillede forslag om leje af en mostpresse til alle nedfaldsæblerne. Vi kom til enighed om at
selvom ideen lyder hyggelig, kunne vi se en problematik i vi som afdeling tager mange af æblerne og
ligefrem laver et event ud af det. Der er meget der går til spilde dernede, men også andre der tager af dem.
Samtidig var der ikke stemning for sådan et tiltag generelt.

Parkeringsproblem langs vejene. Vi har fået en henvendelse om problemer vedrørende parkering langs
vejen. Såfremt man har gæster, henvises der til der altid skal være tilgængeligt for udrykningskøretøjer. Der
henvises til parkerings-/vendepladserne for enden af alle stikveje. Hvis dette ikke er en mulighed, henstiller
vi på det kraftigste til der ikke parkeres overfor hinanden på hver side af vejen.

