Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Boghvedemarken
November 2018
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Forslag fra bestyrelsen og beboer
Valg af formand
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

Referat:
1. Formanden påtog sig opgaven
2. Formanden berettede om året der gik, som i punktform er kort beskrevet nedenunder:








De grønne områder har i år fået et løft, og hele området fremstår som pænt, vedligeholdt og
indbydende.
Der har i år ikke været en fælles arbejdsdag, da der ikke umiddelbart har været nogle opgaver.
Der bliver planlagt en fælles arbejdsdag til foråret, hvor der skal være fokus på følgende:
 Generel oprydning i området
 Fartbumpet (evt. nye pullerter/sten eller opretning af eksisterende)
 Bemærkning fra Palle (nr. 38) – der er gravet kabler ned under pullerterne.
 Maling af skur
 Fodboldbanen skal topdress’es
 Hegnet ved nummer 67 skal rettes op / kortes ned / fjernes
Der har været solgt forholdsvis mange huse det seneste 1½ år, og det er positivt, at alle salgene er
sket hurtigt. Det viser, at området forsat er attraktivt at bo i.
Der er hængt et ”Nabohjælp-skilt” op.
I 2019 vil der umiddelbart være midler nok til ny asfalt på stierne. Hvis det bliver en realitet, så vil
der komme særskilte skrivelser ud om dette, men beboerne skal være opmærksomme på, at de
træer og buske der er plantet på græsarealerne ud til stierne på et tidspunkt bliver fjernet, idet de
ødelægger asfalten.

3. Regnskabet og budgettet er forelagt til godkendelse. Der var et ønske om udspecificering af
udgifterne og hvad navnene dækkede over. Dette er taget til efterretning til næste år.
Den omtalte restance er betalt.

4. Der var ingen indkommende forslag.
5. Valg af formand - Michael (49) er genvalgt som formand.
6. Valg af medlemmer:
 Allan (33) er valgt som kasserer.
 Dennis (29) er valgt som næstformand.
 Bestyrelsesmedlemmer – Knud-Erik (43) er genvalgt.
7. Valg af suppleanter – ingen er stillet op.
8. Kurt (65) og Palle (38) er begge genvalgt som revisorer.
9. Eventuelt:
 Palle (38) har haft henvendt sig til avisomdelingen, idet bunkerne med aviser og andet til
omdeling bliver placeret på stierne. Hvis det forsat konstateres, så går bestyrelsen ind i
problematikken, idet stierne ikke må blokeres.
 Bo (35) beretter, at han – under arbejdet med vedligeholdelse af de grønne områder –
fjerner meget skrald, tomme øldåser m.m., hvilket reelt ikke er en del af opgaven. Det
henstilles, at beboerne ikke smider skrald bag skuret og rydder op efter sig selv, og ser man
skrald der ligger og flyder, så må man gerne selv fjerne det. Hvis det konstateres, at det er
skoleeleverne, der smider skrald i området, så skal der tages kontakt til bestyrelsen, der
giver besked til skolen.
 Dennis (29) vil inden længe skifte pærerne der er gået på stierne og i carportene. Det er op
til den enkelte beboer selv at tage kontakt til bestyrelsen, hvis en pære er gået.
Kontakten må gerne ske via FaceBook hvis muligt, da alle derved kan se info er overdraget.
 Michael (49) opfordrer til at de enkelte beboere får ordnet det lille areal, der lægger i
forlængelse af haven.
 Bo (35) ønsker at der tages kontakt til skolen vedr. tagrenderne på hallen, idet der konstant
drypper vand ned på en container, og det larmer. Det gør bestyrelsen inden længe.
 Kurt (65) finder det ærgerligt, at kommunen for et par år siden har valgt at rykke på
placeringen af lygtepælene på stien mod skolen. Før i tiden stod de ved stierne, men nu er
de flyttet, således trappen ved nummer 67 og stien til midterrækken er mørkelagt.
Bestyrelsen tager kontakt til kommunen.
Formanden takker de få fremmødte for en hyggelig aften. Det er desværre ærgerligt, at der kun er 7 ud af
44 parceller repræsenteret til en generalforsamling, da grundejerforeningen ikke kan fungere uden en
bestyrelse, hvor der både er opbakning til arbejdet samt generel involvering. Bestyrelsen håber på, at der
fremover vil være flere parceller repræsenteret.
Alle ønskes en glædelig jul og godt nytår.

Hilsen
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Boghvedemarken

