Referat for generalforsamlingen i Grundejerforeningen Solvænget
Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19:30

Generalforsamlingen blev afholdt på adressen: Rebæk Allé 62, 2650 Hvidovre
Fremmødt stemmeberettigede: 7
Referent: Flemming Stryhn Jørgensen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab for 2014 og budget 2015
Valg til bestyrelsen:
• Formand: Bo L. Hansen, Brøndbyskel 18
• Kasserer: John Egebo, Rebæk Allé 58
• Sekretær: Flemming Jørgensen, Rebæk Allé 62
• Bestyrelsesmedlem: Lisbet Clausen, Præstemosen 78
• Bestyrelsesmedlem: Aage Rønn, Kirkebroen 69
• Revisor: Vibeke Brun Jensen, Rebæk Allé 62
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

(valgt indtil april 2016)
(på valg - genopstiller)
(på valg - genopstiller)
(valgt indtil april 2016)
(på valg - genopstiller)
(valgt indtil april 2016)

1. Valg af dirigent
Flemming Jørgensen blev valgt som dirigent.
Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. grundejerforeningens vedtægter,
idet indkaldelsen var omdelt 14. april, dvs. 14 dage før afholdelsen.

2. Formandens beretning
Den på sidste års afholdte generalforsamling vedtagne snerydningsordning blev som meddelt i
særlig orientering af 28. april 2014 desværre ikke til noget. Bestyrelsen har ikke eftersøgt
markedet for alternative snerydningsordninger.
På seneste generalforsamling blev der også omtalt et næralarmsystem. Bestyrelsen har ikke taget
nogen initiativer til at forfølge dette nærmere.
Som aftalt på generalforsamlingen sidste år, er der sendt en mail til kommunen vedr. fortovet på
Vesterskel, som er i meget dårlig stand. Der er endnu ikke kommet svar fra kommunen.
Bestyrelsen blev ved nytårstid kontaktet af Kathrine, Brøndbyskel 9, som gerne ville arrangere en
fastelavnsfest for grundejerforeningens børn og deres familier. Bestyrelsen bevilgede et tilskud på
kr. 500 til tønder, slik mv. Arrangementet blev desværre aflyst, men bestyrelsen er positive
indstillet overfor at give tilskud igen til næste år.
Formandens beretning blev godkendt.
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3. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af kasserer John Egebo.
For regnskabsåret 2014 har der været 7 posteringer.
Regnskabet var omdelt med indkaldelsen til generalforsamlingen.
-

Indtægter: kr. 33 (rente af indestående)
Udgifter: kr. 1.180 (som fortrinsvis dækker over bankgebyrer, kontingent til SGH samt
web hotel)
Årsresultat: kr. -1.146 (underskud)
Kassebeholdning pr. 31-12-2014: kr. 13.829,23

Budget for 2015 blev fremlagt, hvilket viser et underskud på kr. 995 såfremt udgift niveauet ikke
ændres og der ikke indkræves kontingent.
Regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

4. Valg til bestyrelsen
Alle personer på valg i år 2014 blev genvalgt, dermed ingen ændring til bestyrelsen.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Solvænget udgør for 2015/2015:
1. Formand: Bo L. Hansen, Brøndbyskel 18
2. Kasserer: John Egebo, Rebæk Allé 58
3. Sekretær: Flemming Jørgensen, Rebæk Allé 62
4. Bestyrelsesmedlem: Lisbet Clausen, Præstemosen 78
5. Bestyrelsesmedlem: Aage Rønn, Kirkebroen 69
6. Revisor: Vibeke Brun Jensen, Rebæk Allé 62

5. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget før generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent
På baggrund af punkt 5 blev det besluttet på generalforsamlingen, at der ikke opkræves
kontingent for året 2015.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Eventuelt
Formanden vil skrive til kommunen (igen) vedr. de dårlige fortov på Vesterskel.

Mødet blev afholdt i god ro og orden og afsluttet kl. 20:00.
Bestyrelsen takker for et hyggelige fremmøde.
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