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= 15 fremmødte - heraf 7 med 2 stemmer
Ialt: 22 stemmer
Herudover har 1 husstand brevstemt = 2 stemmer. På trods af at brevstemmen ikke er
afleveret korrekt ifølge vedtægterne samt ikke er underskrevet, godkendes stemmesedlen.
Total = 24 stemmer
Valg af dirigent og referent
Dirigent: Britta (nr. 1)
Referent: Lene (nr. 10)
Bestyrelsens beretning om det forløbne år
V/formanden (Arne – nr. 1)
Tak for fremmødet.
I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet med endelig færdiggørelse af overtagelsen – igen,
igen. Som I ved, har vi fået ny asfaltbelægning på vejen, da den oprindelige belægning var
revnet. Ligeledes blev overtagelsen (papirarbejdet) sat i stå, indtil vejen var repareret.
Bolden er således på kommunens halvdel, og vi har valgt en afventende holdning.
Vi vil igen arbejde på at få lukket vejen – eller få andre trafikregulerende foranstaltninger –
eller kommunens overtagelse af stamvejen. Dette er igen aktuelt, da der er kommet nye regler
for hvad kommunen kan pålægge borgerne. Eks. hvis vi kan påvise at ca. 50 % af trafikken
ikke har relation til vort kvarter, så skal kommunen overtage strækningen eller trafikregulere
sig ud af problemet.
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Vintervedligehold:
Vinteren har ikke været så slem, men vi er hvert år nødt til at holde entreprenøren i ørene, så
han ikke rydder og salter løs. Da vi ikke har råd til dette, kører vi videre med vores
begrænsede vintervedligehold med tilkald for rydning.
Hjemmeside:
Denne fungerer stadigvæk fint – jeg kan anbefale jer at tilmelde jer info-service, så I
automatisk får mails, når der eks. vis er nyheder.
Jeg takker af som formand for denne gang, og vil gerne sige tak for den store opbakning der
er vist bestyrelsen og mig. Det er dejligt at se at mange møder op til generalforsamlingerne –
det får os til at føle, at der er opbakning til det arbejde, der gøres. Jeg har valgt at holde nu,
da jeg dels synes, at jeg har siddet længe nok – og dels at der er brug for nye kræfter til
formandsposten.
Der vil helt sikkert blive noget at arbejde med i forhold til kommunen, for at færdiggøre
overtagelsen af området – og man skal være opmærksom på, at vi sikkert bliver pålagt at
overtage belysning og kloak, selvom vi dog ikke har fået noget at vide officielt.
Tak for ordet og jeg sætter hermed bestyrelsens beretning til debat.
Debat omkring bestyrelsens beretning
Lukning af vejen er stadig af interesse.
Vi takker Arne for nogle gode år som formand.
Godkendelse af beretning:
For: 22
Imod: 0
Beretningen er godkendt.
Aflæggelse af regnskab
Kassereren (v/Kasper – nr. 9) gennemgår regnskabet for 2012.
Vi kommer ud af 2012 med et lille overskud.
Kassebeholdningen er ca. på kr. 11.000,- pt.
Godkendelse af regnskab
For: 22
Imod: 0
Regnskabet er godkendt.
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Rettidigt indkomne forslag
Forslag nr. 1 – Fælles vedligeholdelse af bede
Skal vi vedligeholde bedene vha. en enkelt gang sprøjtning i år (holdes på et minimum) og
efterfølgende 1 årlig fælles arbejdsdag?
Debat:
Hvis der skal sprøjtes, skal det så gøres af fagmand?
Det foreslås, at der hvert år stemmes om der skal sprøjtes. Arbejdsdagen holder vi løbende
fast i.
Afstemning omkring forslag nr. 1
For: 18
Imod: 6
Forslaget om sprøjtning af bedene blev vedtaget.
Der stemmes endvidere om vi selv skal stå for sprøjtningen. Det bliver med et middel, der
er beregnet på bredbladet ukrudt.
For: 20
Imod: 2
Forslaget blev vedtaget.
Budgetforslag og fastsættelse af kontingent og påkravsgebyr
Budgetfremlægning (v/Kasper – nr. 9).
Ifølge budgettet regnes der med et lille overskud for 2013.
Budgettet for 2013 er baseret på, at der fortsat betales kr. 2.000,- pr. husstand årligt.
Det foreslås at påkravsgebyret bibeholdes på kr. 0,Debat omkring budget, kontingent og påkravsgebyr
Har vi brug for en opsparing? Fx til vejfond og hvis vi skal overtage kloakering og belysning.
Det foreslås at kontingentet næste år forhøjes med fx kr. 500,-, og at dette beløb øremærkes
til vej, kloak og belysning. Dette arbejder bestyrelsen videre med.
Afstemning om fastholdelse af kontingent
For: 24
Imod: 0
Kontingentsatsen bibeholdes.
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Afstemning om budget for 2013
For: 24
Imod: 0
Budgettet blev godkendt.
Afstemning om at bibeholde påkravsgebyret på kr. 0,For: 24
Imod: 0
Påkravsgebyret bibeholdes på kr. 0,Valg af bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer og revisor
Post:

Valgt:

Bestyrelsesformand – 2 år

Kasper modtager valg

Bestyrelsesmedlem - 2 år

Bitten modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem – 2 år

Thomas modtager genvalg

Suppleant til bestyrelsen – 2 år

Bent modtager genvalg

Revisor – 2 år

Anders modtager genvalg

Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem, da Kasper træder ind som formand, og efterlader
en bestyrelsespost åben.
Lene stiller op som bestyrelsesmedlem, og efterlader en post som suppleant åben.
Mikael vælges til posten som 1. suppleant.
Bestyrelsen for 2013 er konstitueret således:
Formand:

Kasper – nr. 9

Næstformand:

Bitten – nr. 11

Bestyrelsesmedlem og sekretær:

Lene – nr. 10

Bestyrelsesmedlem og kasserer:

Thomas – nr. 14

Bestyrelsesmedlem:

Stefan – nr. 18

1. suppleant:

Mikael – nr. 4

2. suppleant:

Bent – nr. 8
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Eventuelt
Det foreslås, at vejfesten rykkes til juni måned. Men det er op til arrangørerne at fastsætte en
dato.

Dato:

Formand – Arne Pedersen

______________________
Ordstyrer – Britta Pedersen
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