Generalforsamling september 2020.
Diagent: Stine
Referant: René
Fremmødte: 26 husstande

Formandens beretning:
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

Regnskab:
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

Henvendelser og forslag fra medlemmerne.
Generelt om henvendelser: Næstformanden fortæller om proceduren vedr. besvarelser på mails
fra medlemmerne. Næstformanden forsøger at besvare alle henvendelser hurtigt. Kan
næstformanden ikke besvarer uddybende med det samme, vil næstformanden gå til rette
bestyrelsesmedlem og overleverer henvendelsen til videre behandling.
Bestyrelsen har modtaget en skrivelse fra et af foreningens medlemmer.
Henvendelsen har en form som giver anledning til kommentarer fra bestyrelsen.
Brevet er bilag til indkaldelsen, så der var ingen grund til højtlæsning.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til ikke besvare den type henvendelser fremadrettet.
Bestyrelsens holdning fik opbakning fra salen.
Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Budget:
Kasseren fremlagde budget for de fremmødte. Der var følgende kommentarer:
K192: Ang. renovering af bede/beplantning er det medtænkt i henlæggelser?
Svar: Det er noget vi er opmærksomme på og det er også formentligt det næste der kommer.
K105: Skal der ikke lægges henlæggelser af til søen?
Svar: Det er der ikke planer om.
Budgettet er enstemmigt godkendt.

Valg til bestyrrelse.
På valg til bestyrelsen:
Richard (K130) - Genvalgt for 2 år.
Claus (K64) - Genvalgt for 2 år.
Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Stine (K190) – 1. Supp. valgt for et år
Michael (K192) – 2. Supp. valgt for et år

Valg af revisor:
Michael (Å202) Genvalgt
Flemming (K54) Genvalgt
Valg af revisor suppleanter:
Achton (K182)
Dorte (k147)

Eventuelt.
Der bliver snakket om beplantning mellem parceller og stier og ”sået nogle frø” om hvad man
kunne tænke sig der skulle ske her.
K55: Synes det ville være en god ide at få græs så man kan sætte et lille hygge område op.
K54: Ser helst ikke at beplantning bliver fjernet dels pga lokalplanen og dræn af vand.
K105: Det er ikke muligt lave græs alle steder pga. højbede etc.
Jytte: Er der sket noget mht lokalplanen?
Svar: Kommunen har oplyst at de ikke ser det muligt at gøre indsigelser mod afvigende farvevalg,
hegn etc. Kommunen vil på sigt udarbejde en ny lokalplan for området. Nuværende lokalplan er
dog stadig gældende.
Å236: Hvilket punkter er forældet i forhold til lokalplanen?
Svar: Det omhandler særlig farvevalg og opsætning af hegn.
K46: Er tagrende fælles eller eget problem?
Svar: Dette er den enkelte matrikkels eget ansvar.
K192: Synes den nuværende beplantning er meget tæt og vil gerne vide hvad der sker.
Svar: Gartneren er på opgaven.
K35: Er glad for det arbejde gartneren pt. har gjort.
K55: Er det gartneres arbejde at vedligeholde støjvolden.
Svar: Ja det er det og skulle han glemme det så er det vigtigt at bestyrelsen bliver underrettet.
K35: Må man selv fælde/beskære træerne?
Svar: Nej dette er gartnerens arbejde. Området bliver løbende gennemgået. Store træer og vild
bevoksning bliver prioriteret.
K147: Parkeringsområde og elbiler.
Svar: Bestyrelsen vil meget gerne indgå en sund dialog omkring ladestationer til elbiler når det
bliver bragt som forslag til en generalforsamling. Det er tidligere blevet foreslået men der er
mange aspekter der skal belyses.

K134: Har set der er sat lignende ladestationer i Latyrushaven, så man burde kunne hente lidt
information om deres løsning.
K54: Har set der bliver trukket ledningen over hækken og har ytret sin bekymring.
K46: Har fået installeret en lovlig installation til elbil så dette ikke er farligt.

Herefter blev generalforsamlingen rundet af med tak for god ro og orden.

