GrundeierforeningenHolmstrup Bakker Afdeling Z
Referat af generalforsamling 5. mart
s z0zo
13 ud af 55 husstandevar reprasenteret:
Finn(356)'
steenogAnneMarie(308),
Bent(296),
svendogDoris(352),
Mads(3r2,),Louise
(320),
Kamil
1so8),
og

i;Tf:Ji?.* il3;;:"

Anne
(4oill,Henning
(3z8),rorben
(324),Finn'og
Hanne

Dagsorden i henhold tit vedtagterne:
L Valg af dirigent.
Prebenblevvafgtsomdirigent.
Prebenkonstaterede,
at generafforsamfingen
varfovfigtindkafdt.
Henningbfevvafgtsomreferent.
2. Afdelingsformandens beretning
for det forrobne flr.
Kommerp6 nettet.

- referater
framoder
kansepe@
xjffj::? "';rrHl"l:i,:,llgsanriggende
Beretningen
godkendt.
3. Aflaggelse af afdelingsregnskab
Z0IB.
Regnskabet
brevoffentriggjortpd hjemmesidenprimojanuar
2020.
;:'rt^"#,"?;l'

vere fornuftigt, hvis man tegger nyt
sridrag,ndr vi skarhave nye

Regnskabet
blevgodkendt.
4. Rettidigt indkomne forslag.
4.L Forslagfra SvendToft (35a):
ForeslSren containereen gang6rligt.
vi afskaffedeordningenmed containere,
fordi vi betalte
for containere'der ikkevar brug foi.
oerfor kun een og kun enten fordr effer
efterdr.
Lengeresnakfor og imod _ og leden
efter andrelosninger.
7 ejendommefor - 5 ejendommeimod:
Vi prover.
Kungront affald- ingentrailere.
Enog kun en containerog kun for6r.
Punktetgenbehandles
p6 GF 202L.
4.2 FraBestyrelsen
Bestyrelsen
onskerunderdette punkt en diskussion
af forslagtil anvendefsen
af voresgronne
omr6der,det vere sig ,rundkOrslen,
foran 4Ogdet gronneomride (tidligere
fegeplads)mellem
3L0 og 3L2' samt legepladsen
med tilhgrend" groniomr6de ved 4004otl.Bestyrelsen
foresl'r
en samletbudgetrammep6 maksimum
6.000.

Petanquebane
b6r reetableres.
(nu har vi kun en) b$r nok males.De b6r ikketjernes,da de
Telefonpeleved legepladsen
forhindrer,at snerydningsmandskab
lessersneaf i haven.
- ellernogetandet,der holderblomsternelidt lengere.
Kirsebertreeri rundkprslen

5 . Fremlreggelse af afdelingsbudgetog fastsrettelseaf afdelingskontingent.
Snakom det rimeligeat bruge3.600kronerpi mOderog middag(medegtefeller). Dervar
bredopbakning
til belobsrammen.
Den under4.1 vedtagnecontainersettes pi budgettet- udenat endre pi kontingentet.Et
eventueltunderskudtagesaf driftskapitalen
pi hjemmesiden.
Revideretbudgetoffentliggores

6 . Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Ingenkandidater
ud overKamil.
Da vi ikkekan blivefem medlemmeraf bestyrelsen,
fortsetter vi med tre medlemmer.
Nyvalgtblev:

Densamledebestyrelse
ser siledesud:

Valgaf suppleant:
fngenvalgt- bestyrelsenm6, hvisbehovopstdr,gernekontakteAnne (2921.

7. Valg af revisor.
HenningFriisJensenblev- efter et par irs pause- genvalgtsom revisor.

B. Valg af revisorsuppleant.
PrebenDahlblevgenvalgt.

9 . Eventuelt.
Fortovved 3841386er ujevnt - er faktisksat i gangved hovedforeningen.
pAcykelstiener mangelfuld- Anneproverat kontaktekommunen.
Glatforebekempelse
Dirigententakkedefor god ro og orden.

A,,br&W
PrebenDahl
(362,valgtsom dirigent)

HenningFriisJensen
(328,valgtsom referent)

f

Information fra bestyrelsen:
Bestyrelsesmadeden 5. marts 2A2Oz
Den nyvalgtebestyrelsekonstitueredesig som falger:

