Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 20.00 i Egebjerg Fælleshus med 20
deltagere, der repræsenterede 14 grundejere.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning.

3.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4.

Forslag fra bestyrelsen.

5.

Forslag fra medlemmer.

6.

Godkendelse af budget og kontingent.

7.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Anna-Lise Olsen, kasserer, modtager genvalg.
Hans Andersen, sekretær, modtager genvalg.
Jørgen Vestergaard, modtager genvalg
Følgende bestyrelsessuppleanter er på valg:
Helle Kublitz (modtager genvalg)
Kirsten Ehlers (modtager genvalg)

8.

Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant:
Følgende revisorer er på valg:
Hans Østergaard Hansen, modtager genvalg.
Henning Brudholm, modtager genvalg.
Følgende suppleant er på valg:
Lisbeth Winter, modtager genvalg.

9.

Eventuelt.

Ad 1.

Formand Bent Kristensen, K20 bød velkommen og foreslog Birgit Unger, T68 som dirigent,
der blev valgt med akklamation. Dirigenten havde modtaget indbydelsen rettidigt og
konstaterede generalforsamlingens lovlighed for derefter at give ordet til formanden.

Ad 2.

Formanden oplyste, at der var afholdt tre bestyrelsesmøder i årets løb. Derudover havde der
været en kommunikation via e-mail og telefon.
Vejfestudvalget havde arrangeret en dejlig vejfest med uvurderlig hjælp fra Birgitte og Jørgen
Vestergaard, D26. Da vejrguderne havde lovet regn, stillede Birgitte og Jørgen beredvilligt
deres overdækkede terrasse til rådighed for festen. Anna-Lise Olsen, K25 havde sørget for
rigeligt med oksesteg, kage og hjemmebag suppleret med indkøbte pølser mm. Andre bidrog
med hjemmebag, så der var ingen, der gik sultne hjem. En stor tak til festudvalget og de
frivillige hjælpere. Dette blev bifaldet med klapsalver af forsamlingen.
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Lovudvalget (bestyrelsen) har i det forløbne år haft fokus på at afslutte moderniseringen af
foreningens vedtægter. De blev formelt godkendt på generalforsamlingen i 2014 og blev
forelagt til endelig godkendelse på den netop afholdte ekstraordinære generalforsamling.
Snerydningsudvalget havde igen sikret et fast beredskab, såfremt vinteren 2014 / 2015 skulle
bringe store mængder sne. Dette har hidtil ikke været tilfældet, så udgifterne for foreningens
snerydningskasse har været beskedne. Det skal tilføjes, at der efter de nye vedtægter
fremover ikke være en opdeling af regnskabet for henholdsvis foreningen og snerydningen,
da snerydningen nu er en fast del af foreningens formål.
Foreningen har igen i år givet tilskud til henholdsvis Egebjerg fælleshus samt drift af
Egebjergbladet. I den forbindelse gør jeg opmærksom på, at vore medlemmer har fortrinsret
til at leje huset i forbindelse med familiefester mm. Tegner, D6 supplerede med at oplyse, at
medlemmer kan reserve lokalerne 6 måneder forud, medens andre kun kan reservere 4
måneder forud.
Hjemmesiden er løbende blevet ajourført af webmaster Jørgen Vestergaard, D26. Gode
forslag til indhold modtages gerne via e-mail til foreningens postkasse.
I 2016 kan foreningen fejre 75 års fødselsdag, og emnet kan kommenteres under 9)
Eventuelt.
Tegner, D6 oplyste, at han aldrig havde været til så flot vejfest i 2014 oven i købet med to
måltider, hvoraf nr. 2 var i de lyse morgentimer.
Beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 3.

Kasseren Anna-Lise Olsen, K25 gennemgik regnskab og status, og oplyste, at der dags dato
kun resterer 1 debitor. Toft, T76 spurgte til antallet af snerydninger, hvortil dirigenten
svarede, at der i de seneste 4 år i gennemsnit er foretaget 6 snerydninger pr. år.
Regnskabet blev vedtaget med akklamation.

Ad 4.

Formanden oplyste, at der ikke er nogen forslag.

Ad 5.

Formanden oplyste, at der ikke var indkommet nogen forslag.

Ad 6.

Kasseren gennemgik budgettet for 2015. Dette viser uændret kontingentet på kr. 275,00 til
foreningen, hertil kommer et snerydningsbidrag på kr. 100,00. I alt 375 kr.
Dirigenten spurgte, hvad der vil ske, hvis de anførte 14 snerydninger ikke er tilstrækkelig.
Sørensen, VS70 og kasseren svarede, at der i så tilfælde skal indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling.
Østergaard, K20A mente, at bestyrelsen har kompetence til at iværksætte flere
snerydninger, da foreningen har en formue til uforudseelige hændelser.
Formanden svarede, at det selvfølgeligt er bestyrelsens ansvar at overholde budgettet.
Tegner, D6 foreslog at bruge eventuelt overskud fra snerydningen til en jubilæumsfest.
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Østergaard, K20A foreslog at budgettet øges med f. eks. 10.000 kr. til en jubilæumsfest.
Langballe, T69 foreslog, at festens deltagere skal betale en del af arrangementet.
Formanden nævnte, at der til 50 års jubilæet var blevet udarbejdet et festskrift om blandt
andet områdets historie.
Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen skal arbejde videre med forslag til afholdelse af en
jubilæumsfest i 2016, og eventuelt at ændre vejfest i 2015 til en jubilæumsfest i 2016.
Bestyrelsens forslag til budgettet blev godkendt med akklamation.

Ad 7.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt med akklamation:
Anna-Lise Olsen, K25, Hans Andersen, D28 og Jørgen Vestergaard, K26.
Følgende bestyrelsessuppleanter blev valgt med akklamation:
Helle Kublitz, K3 og Kirsten Ehlers, K21.

Ad 8.

Følgende revisorer blev valgt med akklamation:
Hans Østergaard, K20A og Henning Brudholm, T65.
Følgende revisorsuppleant blev valgt med akklamation:
Lisbeth Winther T70.

Ad 9.

På formandens opfordring redegjorde Langballe, T69 for afholdelsen af 50 års jubilæet i
1991.
Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var interesse for afholdelse af en jubilæumsfest,
hvortil ingen protesterede.
Formanden takkede generalforsamlingen for
grundejerforeningen på smørrebrød, øl og snaps.

god

ro

Hans Andersen, D28.

Birgit Unger, T68

Sekretær

dirigent.
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