Budgetgeneralforsamling onsdag d. 28. september 2022, kl. 19:00 i Borgerhuset

REFERAT

Inden generalforsamlingen fortalte ledningsmester Finn Carlsen fra Greve Fjernvarme om betydningen af nedkøling,
hvordan man sparer mest muligt og om, hvor vigtigt der er, at varmeanlæg bliver holdt vedlige.
1. Valg af dirigent
Lilian Jensen SØ75 blev valgt
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
17 husstande var repræsenteret svarende til 34 stemmer, samt to fuldmagter (til punkt 4 b) svarende til fire stemmer.
2. Valg af referent
Erik Jensen SØ67 blev valgt
3. Valg af stemmeudvalg
Lars Bjarne Nielsen SØ79 og Nick Gesler SØ11 blev valgt
4. Forslag:
a) Forslag fra bestyrelsen
Ingen
b) Forslag fra medlemmerne
------------------------------ o ---------------------------------------------------------------------------- o ---------------------------------

Forslag til GHS Generalforsamling
Dato for indsendelse til bestyrelse:
28.06.2022

Grundejer, adresse: (fx Hans Hansen, HE38)
Rasmus Hennings, SØ39

Forslag: (Eks. Fælde træet ud for SØ79)
Gøre arbejdsdage obligatoriske, og afbud/ej mødt koster et gebyr f.eks. 250 kr.

Afledte konsekvenser af forslaget: (Eks.: At vores grønne område mister beplantning og fugleliv)
Hjælpe til en velholdt forening. Mulig økonomi til projekter/gartner fra gebyrer.
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Økonomiske konsekvenser*: (Vedhæft prisoverslag fra fagmand eller eget bilag)
Ingen

Alternativ løsning: (Eks. at beskære træet ud for SØ79)
Forsætte som nu, hvor det er få, der trækker læsset uden konsekvens for andre.

Økonomiske konsekvenser ved alternativ løsning*: (Vedhæft prisoverslag fra fagmand eller eget bilag)
Ekstra udgift til håndværkere til vedligeholdelse.
----------------------------- o ------------------------------------------------------------------------------- o ------------------------------Inden afstemningen blev forslaget debatteret:
- Tvangsarbejde er en dårlig idé, og vedtægterne skal ændres, hvis det vedtages.
- Dårlig idé, fordi det bliver svært at administrere.
- Man bør hver især samle affald, når man ser det ligger og flyder.
- Hvis vi indfører betaling, skal opgaver fordeles over flere dage, så alle har en chance for at deltage.
- Tiden er knap i hverdagen og weekenden, så når vi bor i en stor grundejerforening, må vi betale os fra
opgaverne.
Afstemning:
For forslaget: 0 - Hverken for eller imod: 6 - Mod forslaget: 32 - Forslaget blev forkastet
Epilog: Generalforsamlingen henstiller til, at så mange som muligt fremover deltager ved fælles arbejdsdagene.
Udover man er med til at udføre forskellige opgaver til fælles gavn, så er det meget hyggeligt. Hvis man kun kan
deltage en time, er det ok.
Bestyrelsen: Konsekvensen, hvis opgaver ikke bliver udført, kan blive, at kontingentet bliver sat op.
5. Godkendelse af budget for kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.
Indledningsvis gjorde formanden opmærksom på, at tallene i budgettet er med en vis usikkerhed p.g.a. den krise, vi er
blevet kastet ud i med krigen i Ukraine.
Kontingentet vil være uforandret på to x 1720 kr. = 3440 kr. årligt.
Herefter fremlagde formanden budgettet, som efter en kort debat blev sat til afstemning.
Afstemning:
For budgettet stemte: 34 - Hverken for eller imod: 0 - Mod forslaget: 4 - Forslaget blev godkendt
6. Eventuelt
Affaldsbeholderne på Hedelystien blev debatteret. Bunden falder ud, hvis bare man smider en flaske ned i den. Der
var et ønske om at skifte beholderne ud til samme type, som er opsat i Søagerparken ved søjlehuset. I første opgang
vil bestyrelsen holde øje med udviklingen.
Da det var den sidste budgetgeneralforsamling, takkede bestyrelsen dirigent Lillian Jensen for hendes hjælp. Lillian har
gennem årene altid stillet op som dirigent, når bestyrelsen spurgte. Forsamlingen kvitterede med applaus.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:30
Dato: Onsdag d. 5. oktober 2022
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