Referat fra Generalforsamling
Onsdag den 23. november 2017 kl. 19.00
Deltagere: Henrik, Mark, Kurt, Jørgen, Niels Jacob, Kate, Kirsten, 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 – ulige år
Formand Henrik Poulsen
Sekretær Nellie Beyer
Suppleant Allan Hansen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Peter Veraae
Jørgen Søndergaard Larsen
8. Eventuelt
a) Bestyrelsen foreslår nedsættelse af jubilæumsudvalg med
henblik på 60-års fest i maj 2018 – hvem vil bidrage?

Ad punkt 1:

Dirigent Jørgen
Referent Nellie

Ad punkt 2: Indledningsvis bydes nye beboere i nr. 22 og nr. 34 velkommen, og samtidig præsenteres
bestyrelsen.
Herefter aflægger Formanden beretning.
Det har været et stille år med få ting at forholde sig til.
Sammenslutning af Grundejerforeninger i Gladsaxe har afholdt møde. Der var interne
administrative udfordringer. Kurt er valgt til ny revisor..

Det årlige med byrådet har ligeledes været afholdt, hvor der var mulighed for direkte
kommunikation med kommunens politikere. Man diskuterede fremtidens planer om
fortætning og grønne områder. Der var intet af direkte betydning for vores forening.
Henrik har kontaktet kommunen med henblik på at få etableret mere lys ved hjørnet
af Lauggårds Vænge/Lauggårds Alle. Der er fotodokumenteret og kommunen er rykket.
Det er nu lovet, at der nu vil blive handlet på sagen.
Julegløgg arrangementet er blevet afholdt med stor tilslutning.
Arrangementet afholdes igen i år den 3. december
Vejfesten blev afholdt i juni måned med stort deltagerantal – af både voksne og børn.
Hyggelig spisning og overdådig kagedyst. Tak til Niels Jacob og festudvalg for deres store
indsats.
Fælles lystarbejde med hækklipning blev afviklet med stort fremmøde. Arbejdet blev
væsentligt lettere med det lånte rullende stillads. Håber, at det kan arrangeres på lignende
måde til næste år. Bestyrelsen overvejer derudover også at leje en container til bortskaffelse
af affaldet.
Samtidig retter formanden en tak til flere beboere, der fulgte opfordringen til selv at tage en
tørn ved hækken i dagene op til lystarbejdet, hvis de var forhindret på selve dagen.
Regler for hækklipning set i forhold til den kommunale rengøring vil blive lagt på
hjemmesiden.
Husk at grundejerforeningen har diverse redskaber til låns – se hvilke på hjemmesiden.
Hjemmesiden er tidligere styret af Lis, som nu er flyttet. Den blev overtaget af Terese, som
nu flytter til Holmevej. Terese takkes hermed for indsatsen.
Ny webmaster, Elise i nr. 22B, tager over.
OPFORDRING: Brug nu hjemmesiden og husk at indlæg er velkomne.
Vi er begyndt at planlægge foreningens 60 års jubilæum – der er indbetalt til
jubilæumsfond, - kr. 100,- i 2 år. Man forestiller sig at nedsætte arbejdsgruppe, som kan
være tovholdere i forhold til afvikling af jubilæumsarrangement – børnelege, festmiddag,
jubilæumsskrift.
Formandens beretning er godkendt.
NB beretning og referat vil blive lagt på vores hjemmeside.

Ad punkt 3: Regnskab godkendes uden bemærkninger.
Revisoren mangler bilag på udgifter til websiden. De vil føres på næste års regnskab.
Vedlagt - kontingentbetaling med oplysninger
Ad punkt 4: Tak til Bodil og Flemming Bodensted for tilsendt forslag vedrørende forbedring
oversigtsforhold ved udkørsel fra Lauggårds Vænge til Lauggårds Alle. Hækken bør klippes
til efter gældende regler.
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Henrik vil tage kontakt til Ejerforeningen Kallerupgård, og bestyrelsen vil arbejde videre
med løsning.
Ad punkt 5: Kontingent er fortsat 100,Ad punkt 6: Henrik, Nellie og Allan genvælges til bestyrelsen.
Ad punkt 7: Peter genvælges som revisor og Jørgen som revisorsuppleant.
Ad punkt 8: Bestyrelsen foreslår nedsættelse af udvalg i forbindelse med afvikling af 60-års jubilæum.
Der vil blive afholdt møde hos
Henrik i nr. 32,

mandag den 11. december 2017 kl. 20.
Kate, Niels Jacob, Jørgen, Mark deltager.
HERMED EN OPFORDRING TIL AT MØDE OP OG DELTAGE – KOM MED NYE, GODE
IDEER OG FRISKE KRÆFTER!!
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