Grundejerforeningen

KLII{TEVEJ

å Nvhedsb
send navn

til info@klintevej-kolding.dk

Referat ordinær generalforsamling i 1. marts

zoll

Dagsorden er ifølge vedtægterne §9 stk. 1:
1. Valg af dirigent . Konstaterede at forsamtingen er tovlig indkaldt.

2.

_

Bes§relsen aflægger beretning om foreningens virksomhed idet forløbne år.
Rengøringsdag godt besøgt, få til Sankt Hans, Fastelavn heller ikke så mange.
Drøftelser med baglommen om at blive ån forening.
Træfældning ved søen. Noe gået ud af bestyrelsen, så andre skalvære ansvarlige.
Trafikchikaner på stamvejen arbejder vi på.
Beretningen vedtaget.

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Regnskabet godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
Forslag om skilte for nabohjælp og at grundeierne tilmelder sig naboh!ætp.dk
Nabohjælp vedtaget som en god id6.
Drøftelse af, at politiet kan komme med gode råd til sikring af huse.
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget og en aften med politi / nabohjælp.
5. Fastsættelse af kontingent og eventuelle bidrag tilfælles udgifter.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 250. Andre forslag: kr. S00 og kr. 300.
17 tor kr.250, 12 for kr.300 og 5 for kr. S00
Ny afstemning:21stemte for uændret kontingent kr. 2S0.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg: Klaus Burgwald, Tine Schmidt og Flemming Kildegaard.
Klaus Burgwatd og Flemming Kildegaard modtager iffe genvatg
Noe Asnæs går af i utide.
På valg: Tine Schmidt nr. 48, Kim Mortensen nr. 65, Lone Siegumfeldt nr. 28
Henrik Cordtz nr. '13
Valgt for 2 år:Tine Schmidt, Kim Mortensen og Lone Siegumfeldt
Valgt for 't år: Kim Mortensen
Suppleanter: 1. suppleanr Helle Bejer nr. 38, 2. suppleant Esben Krog-Jensen nr. 79
_
7. Valg af revisorer.
På valg: Henning Rasmussen og Kenneth Sørensen. De modtog begge genvalg.
8. Eventuelt
Facebook gruppen bør være lukket gruppe. Bestyrelsen checker.
Bord / bænke-sæt kan ikke udlånes. Skalblive stående ved legepladsen/boldbanen.
Baglommen har været til et møde med bestyrelsen.
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