
Generalforsamling, Havnsø Hotel Lørdag d. 22/4 —89.

 

 

Dagsorden:

 

1.          Valg af dirigent

 

2.          Beretning for 1988

 

3.          Forelæggelse af revideret regnskab for 1989

 

4.          Indkomne forslag

 

5.          Fastsættelse af kontingent for 1989

 

6.          Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

7.          Valg af suppleant til bestyrelsen

 

8.          Valg af revisor og revisorsuppleant

 

9.          Eventuelt

 

 

 

Der var 92 fremmødte, heraf 52 stemmeberettigede.

 

 

ad i: Kjeld Sauerberg valgtes eenstemmigt til dirigent.

ad     2:   Finn Rasmussen fremhævede under beretningen dræningssagen, og man enedes om, at dette skulle 
drøftes under Pkt.4 (indkomne forslag).
Der kom enkelte indsigelser vedr. indfangelse af vilde katte, og bestyrelsen vil ikke gøre 
yderligere skridt       til indfangelse sf vilde katte, før nogle igen bringer problemet på bane.
Palle Bruus klagede over, at vejskilte ikke var med på budgettet, men Finn R. forklarede, at skilte 
var indlagt i vejbudgettet.
Der efterlystes udlagte grusbunker til udfyldning af huller i vejene. Vejformanden vil sørge for at 
få  udlagt grusbunker i rimeligt omfang.
Derefter vedtoges beretningen.

ad     3:     Regnskabet blev vedtaget.

ad     4:     Forslag i vedr, ændrede græsslåningstider for elklippere blev forkastet.
Forslag 2 vedr, udlejning af fællesareal til kulturelle formål blev vedtaget.



Forslag 3 vedr. markering af foreningens 20 års jubilæum udgik. Man enedes om at fremlægge 
nyt forslag vedr. 25 års jubilæet ved næste generalfors.

                                                                                                                      forts.

Referat forts.

Forslag 1 fra Allan Bache vedr, indkøb af traktor med tilbehør blev forkastet.

Forslag 2 fra Allan Bache vedr. flisning af træaffald vedtoges. Forslag fra bestyrelsen vedr. dræning 

af grunde og stier omkring Kvartermestervej blev tilbagetrukket, idet man fra bestyrelsen vil få 

undersøgt jordbundsforholdene generelt og komme med nyt forslag til løsning af 

dræningsproblemet.

 

ad 5: Bestyrelsen foreslog forhøjelse af kontingentet til kr. 475.- Budgetforhøjelsen blev vedtaget.

ad 6: Formanden genvalgtes eenstemmigt 
Jørgen Krag og Jens Christiansen genvalgtes.

ad 7: Suppleant Kjeld Sauerberg genvalgtes.

ad 8: Revisor Bent Bruun genvalgtes.
Revisorsuppleant Palle Bruus genvalgtes.

ad 9: Man diskuterede administrationen af’ flishugge-ordningen.

Finn Rasmussen takkede derefter for god ro og orden. Mødet sluttede kl. 13.

 

 

sign.: Jens Christansen

Sekretær

 

 

NB:          Storskrald fjernes i uge 20.


