Referat af generalforsamling i beboerforening 19. august 2017
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4.

Forslag til behandling. Evt. forslag fremsendes senest den 15. juli 2017 til formanden på mail hpbl@tv2.dk.

5.

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens mandat til at lade beboerforeningen indgå et kommende teltlaug.
Der er søgt og bevilliget et kommunalt tilskud til projektet på 25.000.

6.

Forelæggelse af budget ved kasseren

7.

Vedtagelse af kontingent (bestyrelsen oplæg er at fastholde 150 kr. pr. år i kontingent).

8.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – bestyrelsen opfordrer interesserede i at opstille.
Mette Hansen modtager genvalg
Lisbeth Philipsen modtager genvalg
Bent Lykke genopstiller ikke

9.

Valg af 2 suppleanter for 1 år – bestyrelsen opfordrer interesserede i at opstille.
a.
Ole Eis-Hansen modtager genvalg
Rune Nørgaard Jørgensen opstiller til bestyrelsen

10. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
11. Nedsættelse af udvalg.
12. evt.

Der var cirka 30 medlemmer til stede ved generalforsamlingen
Ad. 1
Finn Hansen blev valgt som dirigent.
Ad. 2
Formand Hans Peter Blicher aflagde på bestyrelsens vegne årets beretning.
Emner i punktform:

•
•
•
•
•
•

ny form for sommerfest – med premiere i år
dialog med kommunen om gennemkørsel-forbudt skiltningen
modtagelse af nye beboere
ny forbedret hjemmeside og mail-system
tværgående samarbejde med andre foreninger i kvarteret
25.000 kroner fra kommunal pulje til indkøb af telt

Herefter informerede Finn Hansen om trafikudvalgets arbejde med at opsætte hjemmelavede
skilte, der skal henvise bilisternes opmærksomhed på trafikreguleringen.
Generel debat om trafik- og især parkeringsproblemer i kvarteret. Ingen konklusioner.
Ad. 3
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen

Ad. 4

Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Ad. 5
Generalforsamlingen gav den ny bestyrelse mandat til at indgå et eventuelt kommende teltlaug.
Ad. 6
Budgettet blev godkendt af forsamlingen
BUDGETFORSLAG FOR BEBOERFORENINGEN 2018.
KONTINGENT – 50 HUSSTANDE

KR. 7.500,-

ANDRE INDTÆGTER:
SALG VED SOMMERFEST – SNEORDNING - 5.500,NYE MEDLEMMER

-

INDTÆGTER:

SOMMER-VINTER ARRANGEMENTER

600,-

KR. 13.600,-

KR. 5.000,-

BANKGEBYRER –
VELKOMSTBUKETTER –ADM.UDGIFTER -

1.500,-

SNEORDNING *)

-

2.000,-

UDGIFTER:

KR. 8.500,-

*)Forventer at ”snekontoen” på kr. 7.780,- kan dække vinteren 2017/2018 ellers må vi opkræve et nyt bidrag fra medlemmerne.

Ad. 7
Forsamlingen vedtog uændret kontingent på 150 kroner årligt.

Ad. 8
Rune Nørgaard Jørgensen, Mette Hansen og Søren Elmer Kristensen

Ad. 9
Ole Eis-Hansen og Elisabeth Agerbæk blev valgt som suppleanter.

Ad. 10
Susanne Ovesen blev valgt som revisor.

Ad. 11
Der blev opfordret til at alle interesserede skulle deltage i eksisterende udvalg og/eller oprette
udvalg efter behov.

Ad. 12
Mette Hansen informerede om et kommende arrangement om regnvands-planer i
Skibhuskvarteret.

