Referat fra Generalforsamling
Onsdag den 14. november 2018 kl. 19.00
Deltagere: Henrik, Kurt, Ib, Jørgen, Niels Jacob, Ida, Nellie
Referent:

Nellie

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af ordinært kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleant – lige år
Næstformand Niels Jacob Damsholt Bruun
Kasserer Kurt Brix P
Bestyrelsesmedlem Ib Christensen
Suppleant Allan Hansen
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Peter Veraae
Jørgen Søndergaard
7. Eventuelt

Ad punkt 1:

Dirigent Jørgen
Referent Nellie

Ad punkt 2: Formanden aflægger beretning for året 2017-18. Det har været et fredeligt år med få ting at
forholde sig til.
Nye beboere i Lauggårds Alle, henholdsvis 20A - med søn Jan og 24A, med datter Agnes bydes velkommen.
Herefter præsenteres bestyrelsen.
Sammenslutning af Grundejerforeninger har afholdt møde – talerør over for kommunen
samt mulighed for at rejse principielle sager af betydning for alle grundejere i kommunen.
Der var i år intet af betydning for vores forening bortset fra valg af ny formand og
præsentation af nye initiativer.
Det årlige møde med byrådet har ligeledes været afholdt med oplæg fra embedsmænd.
Forud for mødet havde vores grundejerforening endnu engang spurgt til planerne for

tilslutning til fjernvarme i vores bebyggelse. Svaret er fortsat, at det er uvist hvornår og
hvordan, det vil ske.
Der henvistes til Finansministeriet og deres beregninger af hvornår det samfundsøkonomisk
vil være rentabelt for vores område. Det afhænger ligeledes af prisen på naturgas. Vi må
altså fortsat væbne os med tålmodighed.
Årsrytmen i Foreningen startede med udendørsgløgg/kakao og æbleskiver – et arrangement
med stor tilslutning. Stor tak til initiativtagerne Kathe og Allan.
Lystarbejdet afvikledes i september igen med stor tilslutning. Stort og grundigt arbejde med
nedklipning af toppen samt klipning af beplantning mod såvel Maglegårds Alle og
Lauggårds Alle for at bedre udsynet, når vi kører ud fra vores bebyggelse. Arbejdet lettedes
meget med det lånte, rullende stillads. Der var lejet container til bortskaffelse af affald, men
firmaet glemte at levere, igen blev det klaret med to af beboernes trailere – mange tak til
alle.
Ligeledes stor tak til de beboere, der i dagene op til, havde taget en tørn, fordi de var
forhindret i at deltage på dagen.
Formanden kan oplyse, at hvis vi skal have fremmede til at udføre arbejdet vil det koste
Foreningen ca. 20.000,-.
Bestyrelsen vil se på eventuelt at flytte lystarbejdet til juni måned.
På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at tage kontakt til vores nabo –
Kallerupgård – med henblik på at bedre udsynet ved udkørsel fra Lauggårds Vænge til
Lauggårds Alle. Buskene er klippet noget ind, men derudover er bestyrelsen igen kontaktet
for yderligere klipning ved vores skilt for tilstrækkeligt udsyn. Svar på henvendelsen
afventes. (NB der er senere kommet et positivt svar fra bestyrelsen i Kallerupgård om at de
vil klippe deres planter ind)
Vi skal alle være opmærksomme på reglerne for hækklip – vi er forpligtet til at klippe vores
beplantning helt ind til skel.
Herudover skal vi være opmærksomme på regler for parkering på vores veje. Vi skal huske,
at vores to vendepladser skal friholdes til vendinger med mere.
Vi har dejligt mange børn i bebyggelsen, så husk at køre langsomt og forsigtigt – dette
gælder også for vores gæster.
Vi skal ligeledes huske at parkere helt ind til kantstenen og så langt væk fra hjørnerne ved
udkørslerne – specielt ved Lauggårds Vænge 2, så renovationsbiler kan passere frit.
60 års jubilæum blev afholdt i maj måned med forhapsere, kød, salater og festkage – alt
meget delikat.
En rigtig stor tak til hele festudvalget.
Der blev udsendt et flot jubilæums skrift i anledning af, at de første 60 år er gået i
Lauggård Grundejerforening. Tak til alle de beboere, der har deltaget – og til redaktionen
for det store, flotte arbejde, de har ydet.
Der er stadig nogle eksemplarer af skriftet tilbage, så hvis det har interesse, så kontakt
formanden.
Redskaber er til låns. Foreningen disponerer over forskelligt udstyr. Det drejer sig om
stiger, kloakrenser, motorsav med mere. SE HJEMMESIDEN.
Lauggårds Hjemmeside fungerer. Webmaster Elise – Lauggårds Alle 22B - tager sig af den.
En stor tak til Elise for hendes super arbejde og hurtige nyhedsformidling.
Formanden takker afslutningsvis for samarbejdet med bestyrerlsen.
Beretningen tages herefter til efterretning.

Ad punkt 3: Regnskabet godkendes uden bemærkninger - er sendt ud med mødeindkaldelsen
Ad punkt 4: Ingen indkomne forslag.
Ad punkt 5: Kontingent er fortsat 100,Ad punkt 6: Næstformand Niels Jakob, Kasserer Kurt genvælges. Ib vælger at stoppe som bestyrelses medlem og Ida – Lauggårds Alle 24A – træder ind i stedet.
Tak til Ib, som har deltaget i bestyrelsesarbejdet siden 1980.
Peter genvælges som revisor og til revisorsuppleant genvælges Jørgen.
Ad punkt 8: Ved mødet diskuteres det stigende antal biler i bebyggelsen og deraf kommende manglende
plads til parkering. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.
NB

Kontingent til foreningen skal betales til kasseren – Kurt Brix – Lauggårds Alle 24 B
senest d. 1. februar 2019 – enten kontant eller på konto 5018 1286324

