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KLINTEVEJ
Referat fra ordin€r generalforsamling
i grundejerforening Klintevej, torsdag d. 28. februar 2008, kl. 19:30 p€
Br•ndkj•rskolen.
Dagsorden er if‚lge vedt•gterne ƒ9 stk. 1:
1. Valg af dirigent
Henning Rasmussen valgt.
2.Bestyrelsen afl€gger beretning.
Rene Boel fremlagde beretning, der blev godkendt.
3. Forel€ggelse af revideret •rsregnskab til godkendelse.
Bj‚rgfinna Paulsen fremlagde regnskabet, der blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
Ingen forslag modtaget
5. Fasts€ttelse af kontingent og eventuelle bidrag til f€lles udgifter.
Bestyrelsen foreslog u•ndret kontingent 250 kr. Det blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Henrik Cordtz, nr. 31 og Kim Mathiesen, nr. 2, blev valgt til bestyrelsen
Suppleanter:
1. Sonja C. Weilstrup, nr. 22
2. Michael Siegumfeldt, nr. 28
7. Valg af revisorer.
Henning Rasmussen og Kenneth S‚rensen genvalgt.
8. Eventuelt
Gr•s ved legepladsen sl€es stadig af Kurt
Asfaltering af Klintevej. Vi beder kommunen asfaltere.
K‚be /bytte p€ hjemmesiden er droppet. Vores hjemmeside er ikke s€ avanceret, at
medlemmerne selv kan taste p€ den. Barnepiger og hundeluftere m€ komme p€
siden.
Basketball-banen bliver til noget i €r jf. ovenfor.
P€ stamvejen bliver ofte k‚rt meget st•rkt. Der henstilles til, at der k‚res
hensigtsm•ssigt b€de p€ stamvejen og p€ stierne omkring Klintevej. Kun ikke
registrerede k‚ret‚jer m€ k‚re p€ stier.
Skal der ops•ttes trafikchikane? Dr‚ftet men ikke stemning for det i forsamlingen.
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Stien forbi det nye byggeri ud fra lomme ved nr. 81 er meget sumpet efter byggeriet.
Vi beder kommunen l•gge noget grus p€ stien.
Vi henstiller til alle beboere p€ Klintevej, at der ikke smides haveaffald i hegnet.
Parceller langs den gamle banelinie har allerede f€et henstilling fra kommunen om at
rydde op.
Gode r€d til snegle-udrydning. Fortyndet 3-dobbelt salmiakspiritus. Vande h•kken
med fortyndet salmiak. Vi henstiller til at alle bek•mper dem.
Bj‚rgfinna Paulsen takkede for k‚bmandskurven, som hun fik for 25 €rs tro tjeneste.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Foreningen var v•rt ved landgangsbr‚d og sp•ndende p€ske‚l.
Dirigent: Henning Rasmussen

Bestyrelsen for grundejerforeningen KLINTEVEJ (konstitueres 11. marts 2008)
Rene Boel, nr. 29. Tlf.: 3879 8418.
Klaus Burgwald, nr. 6. Tlf. 7630 1336.
Flemming Kildegaard, nr. 69. Tlf. 7550 2177
Henrik Cordtz, nr. 31. Tlf. 4081 1984
Kim Mathiesen, nr. 2, Tlf. 40689724
Hjemmeside: www.klintevej-kolding.dk

email: info@klintevej-kolding.dk

Bestyrelsen for grundejerforeningen KLINTEVEJ konstitueret 11. marts 2008:

Formand: Rene Boel, nr. 29. Tlf.: 3879 8418.
N€stformand: Kim Mathiasen, nr. 2, tlf. 4068 9724,
Kasserer: Klaus Burgwald, nr. 6, Tlf. 7630 1336.
Sekret€r: Flemming Kildegaard, nr. 69, tlf. 7550 2177,
Menig: Henrik Cordtz, nr. 31. Tlf. 4081 1984.
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