Referat

Generalforsamling d. 20. marts 2018 hos Karina og Claus, nr. 34.
16 deltagere

1. Valg af dirigent: Thomas fra nr. 32
2. Formandens beretning fra år 2017 (Carl Aage fra nr. 3):
Sanne og Kim flyttede fra nr. 22 og der flyttede nye lejere ind der blev budt
velkommen med blomster.
I april blev der afholdt loppemarked som igen var arrangeret af Hanne fra nr.
40 og Sanne fra nr. 22. Det blev dog mest til hygge, sang og kage - og så lidt
handel mellem naboerne.
I maj var der arrangeret lukket rundvisning på Skejby sygehus - en
spændende tur, hvor deltagerne kom langt omkring på det store nye sygehus.
I august var der sommerfest, hvor der igen blev afholdt Kongespilsturnering.
Den blev dog afbrudt af byger og den endelige finale blev udsat på ubestemt
tid.
I november var der vinsmagning hos Vindanmark - det var en rigtig god aften
med gode vine og lidt lækker tapas.
I december var der udendørs julehygge hos Hanne og Carsten i nr. 40. Der
blev sunget julesange, Erik spillede musik og der var æbleskiver og
hjemmelavet gløgg.
Dialogen vedr. de skarpe kantstene fortsatte i 2017 og er udvidet til også at
inde holde dialog vedr. forlængelse af opkørsler.
Der er nyt fra Fællesrådet; De har i lang tid arbejdet med Lys1 (Nyudvikling af
området ved Lyseng). Økonomien er nu på plads og der kan arbejdes mere
målrettet. Pt. er der ikke noget nyt om Rygården der er beliggende bag
rækkehusenes fællesarealer.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskabsfremlæggelse (Hanne fra nr. 40):
Kassebeholdning 4.779.
Regnskabet blev sendt rundt og bliver efterfølgende offentliggjort på
hjemmesiden.
Regnskabet er godkendt af Henrik fra nr. 20.
4. Kommende arrangementer:
D. 3. juni: 25 års jubilæumskomsammen, hvor du har mulighed for at ønske
din nabo god sommer. Mere information følger.
Alle opfordres til at komme med forslag til arrangementer.
5. Indkomne forslag
Ingen

6. Kontingent for år 2018.
Kontingentet på 100 kr. Fastholdes. Betaling skal ske til Hanne fra nr. 40,
enten kontant eller Mobilepay til 41 15 14 99.
7. Valg af bestyrelse og 1 suppleant
Nuværende bestyrelse:
Carl Aage (formand) fra nr. 3 - på valg
Claus fra nr. 34 - på valg
Hanne fra nr. 40
Charlotte fra nr. 13 - (tidl. suppleant og erstatter Sanne fra nr. 22 som er
flyttet)
Carl Aage modtog ikke genvalg. Der lyder en stor tak for en god indsats
gennem mange år.
Christina fra nr. 15 træder ind i bestyrelsen.
Claus modtog genvalg.
Ny suppleant: Birgitte fra nr. 5.
Bestyrelsen mødes snarest muligt og træffer beslutning om de fremtidige
ansvarsområder.
8. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
Nuværende
Revisor: Henrik fra nr. 20
Revisorsuppleant: Erik fra nr. 14
Begge blev genvalgt
9. Eventuelt
Der blev talt meget om den varslede omlægning af vejen til “Privat fælles vej”,
bl.a. følgende:
Det er nævnt for Fællesrådet at det vil være relevant, hvis de også bidrog i
det kommende forløb.
Det er ikke kun vores vej der ændres - der er mange veje og vi skal derfor stå
sammen og være opmærksomme på hvad de andre veje omkring os
foretager sig. Der er også erfaringer at trække på fra Lystrupområdet.
Vi skal forholde os til at det ikke kun er beboernes trafik som er på vores vej,
men også skoletrafik. Det kan evt. have indflydelse på beslutningen om
ændringen til Privat fælles vej.
Der dannes et miniråd som indleder en analysefase. Rådet består af:
Henrik fra nr. 20
Flemming fra nr. 28
Carl Aage fra nr. 3
Carsten fra nr. 40
De forventer at holde vejens beboere løbende opdateret.

