grundejerforeningen

KLINTEVEJ

(bes€g: www.klintevej-kolding.dk)
Kolding, fredag d. 2. marts 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19:30, i lokale
306 p‚ Br€ndkj€rskolen.
Der var 16 fremm€dte.
ad. 1. Valg af dirigent.
Kaj Madsen blev foresl•et og valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og derudfra ogs• at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig.
ad. 2. Bestyrelsen afl€gger beretning om foreningens virksomhed i det forl•bne
‚r.
Bestyrelsesm€der:
Der er blevet afholdt 3 bestyrelsesm€der i 2006.
Skt. Hans:
B‚L VAR VORES M‚L. EN SANG MED DEN RIGTIGE KLANG. Ja, det var jo
ikke lige s•dan det foregik. Sankt Hans sangen blev sunget med to forskellige
melodier og b•let – det m•tte vi vente p• l„nge. Mange metoder blev afpr€vet,
men f€rst da den erfarne formand J€rgen tr•dte til skete der noget. Godt det
var weekend dagen efter, da den sene opt„nding medf€rte en lang aften/nat.
En hyggelig aften med godt vejr og mange fremm€dte.
Fastelavn:
FASTELAVN ER MIT NAVN – BOLLER VIL JEG HAVE. Det var godt vi skulle
udfolde os fysisk, s• vi kunne holde varmen. T€nderne blev sl•et it… og
kattekonge og –dronning blev fundet. Igen i •r var der mange fremm€dte som
havde gjort meget ud af udkl„dningen, s• det var sv„rt at v„lge de bedst
udkl„dte blandt b€rnene. Nemmere var det bladt de voksne, idet vi havde
valget mellem en brandmand eller en brandmand. Ja, han l€b med begge
pr„mier – tillykke med det.
Kaffe og en lille en til de voksne, mens b€rnene kunne smaske sig i t€ndefyldet
samt slikposer. Sk€nne fastelavnsboller til alle.
Brev til Kolding Kommune:
Der sker vist ikke ret meget hos Kolding Kommune. Igen i •r har vi rykket for
f„rdigg€relse af ”jorden-er-giftig-bane”. De m• have tr„sko p• som har sl•et
r€dder.
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Containere:
Igen i •r blev der opsat to containeren, som blev fyldt. Igen i •r blev der kun
lagt korrekt haveaffald i og vi har ikke modtaget nogen b€de – perfekt!!
Oprydningsweekend:
Arealerne omkring Klintevej blev rengjort. Traileren blev igen fyldt. S• det er
n€dvendigt at dette arbejde bliver gjort •r efter •r. Den lille h•rde kerne
klarede ogs• det hele i •r. Herefter lidt energi til vommen.
Hjemmeside:
Vi har arbejdet med en hjemmeside, hvor man kan finde oplysninger om hvad
der sker i grundejerforeningen Klintevej. G• ind p• www.klintevej-kolding.dk og
se hvad det er blevet til.
Basketball banen:
Det har vist sig at omkostningerne til at lave banen ikke kunne holdes indenfor
10.000,- kr., hvorfor de omkringliggende grundejerforeninger pt. er forespurgt
om de vil v„re med i projektet.
Tak for i •r – jeg ser frem til det nye.
Beretningen blev herefter godkendt uden bem„rkninger.
ad. 3. Forel€ggelse af revideret regnskab.
Det udsendte regnskab for •r 2006 blev fremlagt og godkendt uden
bem„rkninger.
ad. 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
Der var ikke indkommet nogle forslag.
ad. 5. Fasts€ttelse af kontingent og eventuelle bidrag til f€lles udgifter
Kontingentet forts„tter u„ndret.
ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
P• valg var Rene Boel, Flemming Kildegaard og Michael Siegumfeldt, hvorfra
sidstn„vnte ikke €nskede genvalgt.
Klaus Burgwald, nr. 6 blev foresl•et og valgt til bestyrelsen sammen med Rene
Boel og Flemming Kildegaard.
P• valgt til suppleantpostene var kun Kim Mathiesen, da Flemming Kildegaard
var rykket op i bestyrelsen. Kaj Madsen blev foresl•et og sammen med Kim
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Mathiasen (1. suppleant), valgt.
ad. 7. Valg af revisor
Henning Rasmussen og Kenneth S€rensen var p• valg og blev begge genvalgt.
ad. 8. Eventuelt
Der blev udtrykt €nske om at bestyrelsen skulle arbejde videre med at f•
f„rdiggjort legepladsen, at f• planeret omr•det omkring b•lpladsen s• pladsen
bliver mere brugbar, at kontakte Kolding kommune for kontrol af gravearbejde
som er udf€rt i omr•det af Tre-For.
Der blev forespurgt om mulighed for ops„tning af skraldespand ved
legepladsen, dette arbejder bestyrelsen videre med, dog skal det v„re Kolding
kommune, der er ansvarlig for t€mning.
Efter foreningen har f•et en hjemmeside , blev der efterlyst ide‡r og tiltag til
denne fra medlemmerne.
Dirigenten takkede af for god ro og orden, hvorefter foreningen var v„rt for lidt
godt mad og sp„ndende €l.
Referent: Henrik Cordtz
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Renholdelsesdag
Container
Sankt Hans
Container

Aktivitetskalender 2007
28. april (husk tilmelding)
1. – 3. juni
23. juni
12. – 14. oktober
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