Grundejerforeningen
Egernvej
Ordinær generalforsamling
Onsdag, d. 13. marts 2019
Referat:
I generalforsamlingen deltog repræsentanter for ti parceller.
Niels Peter Lausen blev valgt som dirigent.
Beretning fra bestyrelsen om det forløbne år: Ingen særlige aktiviteter. Beretningen godkendt.
Det reviderede regnskab og budget for det kommende år:
Regnskabet blev godkendt og kontingentet fastsat til kr. 900,- for det kommende år. Referat, regnskab og
budget bliver uploadet på hjemmesiden: egernvej.dk
Generalforsamlingen behandlede følgende indsendte forslag: Grundejerforeningen kræver af de
medlemmer, som har skel fælles med grundejerforeningen, og hvis træer og buske overskrider skellinjen,
at disse medlemmer senest den 30. juni 2019 fjerner den del af bevoksningen, som er på
grundejerforeningens side af skellet. Hvis kravet ikke bliver opfyldt, skal bestyrelsen efter fristens udløb
begære hegnssynsforretning.
Under behandling af ovenstående blev følgende ændringsforslag vedtaget af et flertal( 7 for, 2 imod, 1
undlod at stemme): Generalforsamlingen beslutter, at de medlemmer, hvis hække og buske overskrider
skellinjen mod stamvejen(fortovet), senest 30. juni 2019 fjerner den del af bevoksningen, som står på
grundejerforeningens side af skellet. I modsat fald vil der på næste ordinære generalforsamling kunne
blive stillet forslag om begæring af hegnssynsforretning.
Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant
Formand

Børge Slot

Nr. 58

3022 9615

bslot@live.dk

Kasserer

Anders Møller
Madsen

Nr. 44

2512 1182

rodeanders@gmail.com

Sekretær

Stefan Jørgensen

Nr. 52

5190 8340

stefanj@stofanet.dk

Bestyrelsessuppleant

Jørn Paaske

Nr. 71

4017 5242

jorn.paaske@gmail.com

Bestyrelsessuppleant

Poul-Erik Simonsen

Nr. 26

6021 2355

pe@peos.dk

Revisor

Peter Götzsche

Nr. 38

2788 0336

petergotzsche@gmail.com

Revisorsuppleant

Iwer Lorenzen

Nr. 70

2926 4428

anni.iwer@post.tele.dk

Eventuelt: Kunstmuseet Trapholt har indbudt sine ”naboer” til at benytte det store telt, der stilles op i
haven omkring pinse. Du/I kan få tilsendt mail med nærmere info ved henvendelse til bslot@live.dk
Foreningen beder medlemmerne om at sende mailadresse til bslot@live.dk , da kommunikationen ad
den vej er praktisk og hurtig.
Containere – KUN TIL HAVEAFFALD – opstilles de sædvanlige steder: 26. - 28. april og 25. – 27. oktober
2019
Kolding, d. 13. marts 2019
P.b.v

Grundejerforeningen
Egernvej
Stefan Jørgensen

