Grundejerforeningen Boghvedemarken
Referat af Ordinær Generalforsamling d. 29 november 2010 på Munkekærskolen
1. Lars Lundholm blev valgt som dirigent.
- Mødet blev erklæret for lovligt indkaldt.
- Der blev spurgt til fuldmagter - hvilket der ikke var nogen af.
2. Formandens beretning: (vedlagt) blev læst op og godkendt af forsamlingen.
3.Fremlæggelse af regnskab af Kasserer Jesper Brink Madsen.
- Jesper redegjorde for nogle problem stillinger i regnskabet, bl. a for lidt opkrævet
kontingent, grundet manglende opkobling til PBS og det havde besværliggjort
arbejdet med at se hvem der var i restance. Alt sammen noget der meget snart ville
komme styr på. Regnskabet blev hermed godkendt.
4. Fremlæggelse af budget.
- I budget 2011 blev der vedtaget en kontingent forhøjelse med 2000 pr. år som
skulle indsættes på en særskilt konto, øremærket asfaltering. Budgettet blev
godkendt.
5. Forslag fra medlemmerne:
Forslag fra Palle og Vicki vedrørende trampoliner blev nedstemt. Palle motiverede
sit forslag og emnet blev debatteret ivrigt. Konklusionen blev at vi selvfølgelig tager
hensyn til hinanden, for at bevare det gode naboskab.
Forslag fra bestyrelsen om fældning af fyrretræer ved boldbanen blev nedstemt.
Der skal arbejdes på en dialog med naboerne i Rismarken om en løsning hvor de også
evt. kan bidrage med penge, da problemet primært er deres.
Forslag fra Bettina Hagelqvist om ændring af facadefarve blev vedtaget. Det
påligger bestyrelsen at finde 4-5 jordfarver at vælge imellem. Producenten af
malingen er underordnet så længe det er den samme farvekode.
6. Valg af formand: Martin Smith Kjærsgaard genopstillede og blev genvalgt.

7. Valg af bestyrelse:
- På valg var Næstformanden. Lars Lundholm er indstillet af bestyrelsen.
- På valg var kasserer. Jesper Brink Madsen blev genvalgt.
8. Valg af suppleanter: Jørn nr. 63 og Lisbeth nr. 53 blev valgt.
9. Valg af revisorer: Michael nr. 57 og Bettina nr. 36 blev valgt.
10. Videreførelse af græsslåning: Bestyrelsen ønskede en anden løsning end den Jørn og Kurt
leverede. Poul nr. 50 og Lars nr. 42,blev valgt til opgaven, som beskrevet og
kortlagt.
11. Eventuelt: Storskrald og placering af avis containere blev debatteret. En løsning er at hver
parcel, gør sig mere omhyggelig med at sortere sit storskrald, så det ikke
ligger og flyder på p- pladsen i lang tid. Hold tingene adskilt og se i prospektet fra
Solrød kommune hvad de tager med og ikke gør. Formanden hører gerne fra
grundejerne hvis nogen oplever problemer eller chikane fra skolen. Snerydningen er
pæn de fleste steder og katastrofal andre steder ud mod stierne. Få nu ryddet de
stier skal opfordringen lyde. Endelig blev vores parkeringsplads nævnt som en holdeplads for trailere og andet som ikke er tilladt ifølge vedtægterne. De pågældende
opfordres til at holde andre steder med deres trailere og lign.

Således opfattet.
Med venlig hilsen
Lars Lundholm

Bilag: Formandens beretning

