Grundejerforeningen Solbærvej
Referat af Generalforsamling lørdag den 3. juni 2017
Dagsorden i følge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent. Ole Nissen blev enstemmigt valgt.
Formandens beretning. I Bo´s fravær havde Benny overtaget tjansen. Godkendt
Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab. Godkendt
Indkomne forslag.
o Kim Petersen: Hvis en grundejer ikke deltager i flisning, betales et beløb på 300 kr.
til Grundejerforeningen.
o Kim Petersen trak sit forslag tilbage, da vedtægterne siger, at man ikke kan
differencer på indbetalinger for grundejerne. Kim kom dog med et opråb til alle
grundejer, om at være behjælpelig med vedligeholdelse af vores skønne områder. Så
vores område stadig er en fryd for øjet både for os selv, dem som lejer deres hus ud
og for dem som er fastboende. Der er personer i vores lille grundejerforening som
yder en kæmpe indsats og andre som yder en lille indsats som mig selv. Aarhus
kommune og Coop dukker aldrig op. Der er ingen af os som bliver yngre, derfor er
der brug for alle kræfter. Det er ikke alle som kan holde til at flise, men der skal også
være nogle folk til at rive, kører trillebøre og forplejning. Denne opgave kan klares
med en arm (Inge Tranholm). Hvis ikke man selv kan deltage, kan man sende en
substitut (familiemedlem). Såfremt møde deltagelsen bliver mindre må vi forhøje
vores kontingent og købe os til denne arbejdskraft.
o

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. (ingen forandringer). kr. 600 Hvornår
skal åen renses op (budget godkendt)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
o På valg er Benny Kristensen og Ole Nielsen
o Benny Kristensen ønsker ikke genvalg
o Ole Nielsen genvalgt
o Inge Tranholdt er valgt til nyt bestyrelsesmedlem
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
o På valg er Freddy Lauridsen og Ole Nissen. Begge genvalgt.
8. Valg af revisor og suppleant.
o På valg er Freddy Lauridsen og Steen Laursen. Begge genvalg.t
9. Eventuelt.
10. Paul Riis mødte ikke op, så disse punkter kunne derfor ikke drøftes.
En stor tak til May og Marinus for at lægge grund til Generalforsamlingen
Referat: Kim Petersen

