GRUNDEJERFORENINGEN

NØRRESKOV
3500 VÆRLØSE
www.noerreskov.dk

Referat af Generalforsamling onsdag d. 19/3-2014
Pkt. 1

Valg af dirigent
Kjeld Nielsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var 10 fremmødte
repræsenterende 9 stemmeberettigede parceller.

Pkt. 2

Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
Formanden kunne konstatere, at de to container omgange som sædvanlig var en succes. Der bliver ryddet godt ud i
haverne.
Containerdatoer bliver 17.-18. maj og 25.-26. oktober.
Parcellen Nørreskovvang 60 er blevet delt i to, 60A og 60B med et nybygget hus.
Herefter blev beretningen godkendt.

Pkt. 3

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Kontingentet er uændret kr. 300,00.

Pkt. 4

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.

Pkt. 5

Valg af bestyrelse
På valg var Henrik Elgaard, der blev genvalgt.

Pkt. 6

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Preben Munch Thomsen, Nørreskovvang 60B, blev valgt som suppleant.

Pkt. 7

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
John Vinding blev genvalgt som revisor og Bent Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 8

Eventuelt
Nu har det været en ”mild” vinter mht. sne, men der er åbenbart nogle, der ikke er så gode til at få ryddet deres fortov. Det
skal man!
Indbrud i området blev diskuteret og bestyrelsen henviser til den omdelte pjece, og at der findes en App med nabohjælp,
man kan aftale med omkringboende at tilslutte sig.
Kontingent for 2014 er uændret 300 kr. Indskud for nye medlemmer er fortsat 250 kr. Giroindbetalingskort er vedlagt
generalforsamlingsreferatet. Det henstilles til medlemmerne at betale kontingent til tiden, da der ellers må påregnes
rykkergebyr på 50 kr. Sidste rettidige indbetalingsdato er 30. juni 2014. HUSK at skrive navn og adresse på
betalingskortet, da vi ellers ikke kan se, hvem betalingen vedrører.
Containerdatoer blev fastsat til 17.-18. maj og 25.-26. oktober.
Formanden takkede for god ro og orden.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Henrik Elgaard Jensen, Nørreskovvang 62
Sven Thrysøe, Fiskebækvej 83
Nigel Sharp, Nørreskovvang 64
Preben Munch Thomsen
John Vinding, Nørreskovvang 67B
Bent Jensen, c/o Kollektivet, Nørrevænget 10-12

Formand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant
Revisor
Revisorsuppleant

Referatet godkendt af bestyrelsen:

Henrik Elgaard Jensen

Sven Thrysøe

