Referat fra generalforsamling i GF Øresunds Vejlaug torsdag d. 31. marts 2005
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af medlemsbidrag
6. Forslag - Honorar til kasserer
7. Valg
8. Evt

Ad 1: Som dirigent blev valgt Ole, referent Kirsten
Dirigenten konstaterede at general forsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig med
deltagelse af 25 parceller ud af 38
Ad 2: Intet at bemærke
Ad 3: Henriette aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Det første bestyrelsesmøde fandt sted i
januar 2005. Det er besluttet at udskifte fortovsfliser på begge veje. Der er indhentet tre tilbud og
PM haveservice er valgt. Der bliver udskiftet 115 fliser samt rettet op på tilstødende fliser. Der er
indhentet tilbud på kloakservice og rensning er udført. Hvis der er kloakker som ikke er blevet
renset så ret henvendelse til bestyrelsen. For at undgå at de stopper for hurtigt er det vigtigt at der
blive fejet jævnligt ved klo akken og skidtet fjernes.
Huller i vejene vil blive repareret af vejlaugets medlemmer.
Herefter var der mulighed for spørgsmål.
Der blev spurgt til rollefordelingen i vejlauget. Det blev oplyst, at bestyrelsesformand og kasserer
varetaget papirarbejdet og de øvrige medlemmer primært det praktiske arbejde.
Beretningen blev godkendt uden videre bemærkninger.
Ad 4: Godkendelse af regnskabet
Kassereren udbad sig spørgsmål. Der blev spurgt om pengene skulle investeres. Bestyrelsen svarede
som sidste år, at de ikke ønsker at tage ansvaret for en sådan investering. Spørgsmålet vil blive lagt
op til den nye bestyrelse. Emnet skal i givet fald stilles som forslag til generalforsamlingen.
Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.
Ad 5: Fastsættelse af medlemsbidrag
Bestyrelsen har foreslået en regulering af bidraget med 10 %.
Der blev stillet spørgsmål til om denne forhøjelse er tilstrækkelig. I betragtning af vejens relative
gode stand vurderes det til at være tilstrækkeligt.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 6:
A) Kassereren skal have honorar på 500 kr.
Forslaget blev vedtaget

B) Det tilføjes i vedtægterne, at kassereren skal have honorar, første behandling
Der blev stillet forslag om at der i stedet bør ske den ændring at § 8 stk. 5 fjernes
”bestyrelsens arbejde er ulønnet”. Dette erstatter bestyrelsens forslag og blev
førstebehandlet på generalforsamlingen.
Ad 7: Bestyrelsesformand Henriette Press ønsker ikke genvalg. Ole Lintrup, Ko 6 blev enstemmigt
valgt som ny bestyrelsesformand. De øvrige på valg genopstillede alle og blev genvalgt.
Herefter ser bestyrelsen ud som følger (næste valgår angivet i parentes)
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Ad 8:
Veronica Pr 4 spurgte om vejlauget vil hjælpe med at koordinere arbejdet med reparation af asfalt
fra fortov til parcel. Det blev oplyst, at vejlauget evt. kan hjælpe med at få tilkendegivet interesse
samt oplyse navne på mulige leverandører.
Der blev rejst spørgsmål ved om dette evt. kan koordineres med flisebelægningen. Vejlauget vil se
på sagen.
Formanden takkede referenten samt forsamlingen for god ro og orden…
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