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Sted Brændkjærskolen 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen har foreslået Flemming Kildegaard. 

Han blev enstemmigt valgt. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning 
Pia fortalte om projektet ved søen. Shelteren er droppet, og vi håber på at få afsluttet projektet inden 

længe. 

Opfordring til alle om at gøre sit til at hjælpe med holde vores fællesområder pæne og rene. 

Renholdelsesdag havde vi i april. Der var god opbakning til, og vi fik fjernet en masse affald. 

Skt. Hans blev afholdt som sædvanligt. 

Container-ordningen kører fortsat – det er vores opfattelse, at det er brugbart for vejens beboere. 

Fastelavn i februar var der god tilslutning til med mange børn og voksne. 

Når vejret bliver bedre skulle stien bag de lige lommer blive udbedret. Det samme gælder de hække, 

der har lidt skade. 

Der har i det forgangne år været et møde med borgmesteren om at få kommunen til at overtage 

vedligeholdelsespligten af alle lommer, men det kan ikke lade sig gøre. 

Mht. hjertestarteren er vi klar til at indkøbe den. Vi mangler blot en aftale med en beboer på vejen 

om at have den hængende på sit hus. 

 

Spørgsmål ift. vedligehold af vejen: 

Er det muligt at lave central styring af, hvornår der skal asfalteres i de private lommer (det må være 

billigere at ordne flere lommer på én gang end én ad gangen)? 

Svar: Bestyrelsen undersøger, om det kan lade sig gøre ift. opsparing, om hvordan man kan 

forpligte folk til at betale mv. 

 

3. Regnskab 

Mette gennemgik regnskabet. 

Diverse-posten under indtægter er kommunen refundering af vores udgifter ifm. 

Renholdelsesdagen, da vi afholdt den på den kommunale renholdelsesdag. 

Pengene brugt ved Projekt Søen er vores udlæg. Der kommer penge tilbage fra kommunen og de 

omkringliggende grundejerforeninger, når projektet afsluttes. 

 

Der er pt. 10 husstande, der endnu ikke har betalt kontingentet for 2018. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag 

Intet at bemærke 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at vi nedsætter kontingentet til 350 kr., da der efter årets kontingentbetaling nu 

er penge nok til at indkøbe hjertestarteren. 

Kontingentet blev enstemmigt fastsat til 350 kr.  




