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20 husstande var repræsenteret.

1' Til dirigent valgtes: Frode Hansen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind-
kaldt.

2. Til stemmeudvalg blev valgt: Benny Hansen og Karin Sørensen.
3. Formandens beretning blev oplæst og godkende uden bemærkninger.
4. Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.
5. Indkomne forslag:

- Søren Pedersen - fældning af træer på Rødkløvervej. Træerne er allerede fældet i den
ene ende af vejen, men ikke i den anden ende. Der henstilles til, at man IKKE selv be-
skærer træerne ud for sit hus, idet dette foretages af gartneren. Kommunen skal kontak-
tes i forhold til, om der må lægges armeringssten på græsarealer således, at der kan par-
keres uden at græsplænen tager skade.

- Frode Hansen - tilretning af rabatpå Lupinvænget. Græs er udskiftet med sten, og de
steder, hvor beboere selv har lag! sten m.v. i. Det er meget uens med ukrudt m.v.

- Palle Ernstsen - Oprettelse af parkeringspladser på grøtrtområde. Er det mulig at lave
en halvcirkel i hver ende af vængerne (Latyrusvænget), hvor der kan blive plads til par-
kering, idet der er flere husstande, der har 2-3 biler - jf. ovenfor ad forslag 1.

- Palle Ernstsdn - Ændring af tidsfrist for indkomne forslag. Hvorfor skal forslag være
inde den 15. Februar? I andre foreninger, foregår det således, at forslag kan indgives
med kortere varsel. Fristen fremgår af vedtægterne, og kræver en vedtægtsændring. 3
sternte for, at bestyrelsen skulle arbejde videremed forslaget, hvorfor den nuværende
frist fastholdes.,

6. Budget for 2020 blev gennemgået og vedtaget - kr. r.700 pr. husstand.
7. Valg til bestyrelsen:

- Henrik Petersen - modtager genvalg. Genvalgt.
- Asger Pedersen - Modtager ikke genvalg.
- Gitte Hansen trækker sig fra bestyrelsen
- Claus Jakobsen stillede op og blev valgt til bestyrelsen.
- Benny Hansen indtræder i bestyrelsen i stedet for Gitte Hansen i det næste halve år.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
- Ingrid Nielsen - modtager genvalg.
- Benny Hansen - modtager genvalg. Da Benny træder ind i bestyrelsen, stillede Gitte

Hansen op som suppleant til bestyrelsen og blev valgt.

9. Valg af revisorer
- Palle Ernstsen - modtager ikke genvalg.
- Rasmus Hansen - modtager genvalg.
- Da regnskabet bliver udlagt til ekstern revisor (statsautoriseret eller registreret revisor),

er det ikke længere nødvendigt med revisorer.
10. Eventuel

o Rabatter er for høje - kan de skrælles ned og der såes nyt græs.
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r Cræsslåning * der er den sædvanlige debal am græssets længde, tid rnellem slfuiing.t Nye tal på skilte rned husnumre. Der er indkøbt tal til alle vænger, men de nuværen-
de skilte er lbr slidte til, at numrene kan klistre. Der skal nye bagplader på.r Hvilken vannekilde påtænkes i cmrådet, jt'. debat om, at olie- og gasryr skal udfares
over en overskuelig årrække? Det vides ikke p.t.

r Hvad med den n-ve affaldssortering? Der er nelop vedtaget yderligere ændringer, der
måske giver flere spande.

Formanden iakkede for god ro og ordon. Ge'eralforsamlingen srut

. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand: Claus Ulrik Jacobsen

lGgserer: Henrikpetersen

Bes§relsesmedlem: Karin Sørensen - Sekretær

Bestyrelsesmedlem: Linda Mases

Beetyrelsasmedlem: Benny Hansen

L.Suppleantt tngrid Nielsen

2. Suppleant Gitte Hansen
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