Generalforsamling den 31.03.2017

Dagsorden:
1. Valg af dirigent – Jørgen Würtz valgt
- Indvarsling godkendt
- Dagsorden: fejl i valg af revisor – kun Ernst Beck er på valg – dagsorden godkendt
2. Formandens beretning – vi ser tilbage på året der gik, bestyrelsens indsatområder og visioner
- Beretning godkendt
3. Regnskab for 2016 – Budget for 2017 samt fastsættelse af kontingent
- Regnskab 2016 - Godkendt af revisor – Grundejerforeningen konto er registreret i Morfen
Fengers navn – Bestyrelsen bedes få dette rettet - Godkendt
- Budget 2017 – Godkendt – Budget 2 er også godkendt
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- Thomas Nissen genopstiller som bestyrelses medlem
- Allan Poulsen genopstiller ikke
- Ejnar Steffensen opstiller som bestyrelses medlem
- Dorthe Langkildehus genopstiller som suppleant
- Suppleant på valg – Mette Sandfær har sagt hun gerne vil stille op
5. Valg af revisorer og revisorsuppleant
- Revisor Ernst Beck genopstiller
- Revisorsuppleant genopstiller
6. Indkomne forslag:
Bestyrelsen ønsker af drøfte følgende forslag:
- Indkøb af hjertestarter til vores område
1. Input fra medlemmer: Vi har økonomi til det, tryghed for beboerne, det tager 3-4 min af få
lægebilen til området, snak med Shell om vi må hænge en på muren dernede, Spørge
Verner Mortensen om han vil hænge sin udenfor, dårlig gående er der langt til Verner
Mortensen og Shell, er det det værd at købe en hjertestarter når vi bor her hvor vi gør, 112
ringer til dem hvor hjertestarteren er tættest på, tilmelde sig tilkaldegruppe, 1.
hjælpskursus kunne være en ide for alle uanset hvad. Både for børn og voksne.
2. Umiddelbart ikke en ide med hjertestarter, men kontakt Verner Mortensen.
Generalforsamlingen besluttede at der ikke bliver købt en hjertestarter, primært pga. den
korte udrykningstid fra 112.
- Arbejde på at indhente generelle fællestilbud fx på serviceydelser
1. Input fra medlemmer: størst efterspørgsel af snerydning, rengøring, indkøb – som ikke er er
i den alder hvor man bruger apps mv, markedsplads/forum – kan man låne et værktøj –
evt. bruge Facebook siden til dette formål, forslag med puljeordning med betaling fra gang
til gang – så den der udlåner ikke skal betale hvis f.eks. værktøj gik i stykker,
vinduespudsning – der er 3 der får pudset vinduer hvedevænget kr. 230 pr. gang.
7. Evt.
- Flere med i Facebook gruppen
- Flere tjekker deres postkasser og aflevere det til den rettet ejer
- Hundelorte poser skal ikke hænge i træerne
- Er det i orden at smide hundelorteposer i naboens skraldespand

-

Silkeborg Forsyning – i løbet af 2017 bliver der renoveret fjernevarmerør i vores område

