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Grundejerforeningen

Brandsbjerg Syd

6' februar 2014

Eiby- Glostrup

Generalforsamling:
Sted:
Til stede:
Referent:

Torsdagden 6. februar2014kl- 19:OO
EjbYSkole
Tumlesalen,
var 44 parcellerrepresenteret.I alt deltog52 personer
Pi generalforsamlingen
Sekretar HansChristianvon Kappelgaard

Emne

Beslutning

Actian

1. Valg af dirigent

Formanden bod velkommen og foreslog Leif Olsen. Brandsbjergvej86 til
dirigent. Leif Olsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingenvar

PeterAllan
Larsen

lovlig indkaldt og gav ordet til formanden.

2. Formandens
beretning

Formandenaflagdeberetning,ift. den skriftligeberetning.Dervar ingen
sporgsm6lfra generalforsamlingen.
beretningblevgodkendt.
Formandens

Peter Allan

3. Fremlaggelseaf
regnskabfor 2013til
decharge

Driftsregnskabet er realiseret 43"5 tkr. over det budgetterede.
Efter henleggelse af 43 tkr. {budget 3 tkr.} til stier og lys pd sti slutter Sret

Bjarne
Erichsen

Larsen

med et overskud pi 5909L kr., der overfores til naste 5r.
Et medlem af grundejerforeningen spurgte til posten "Kursreguleringer af
obligatione/'. Det blev meddelt af bestyrelsen,at grundejerforeningen ikke
har midler placeret i obligationer. Posten "Kursreguleringer af obligationer/
er et levn fra tidligere tider.
Et medlem af grundeierforeningen foreslog, at posten "henlaggelse til
stie/' kan binde bestyrelsen unddvendig! Bestyrelsenoverveier, om de
opsparede midler fremadrettet skal henlagges $l generel vedligeholdelse.
Herefter blev regnskabet godkendl

4. Behandling af

PeterAllan
Larsen

Der var ikke modtaget forslag til behandling.

indkomne forslag
5. Fremlaggelse af
budget for 2014 og
fastsattelse af
kontingent og
vederlag.

Det udsendte budget for 2t)14 udviser samlede indt4ter
udgifter pi 129,5 tkr. og henlaggelse til stier pi 29 tkr.

pi 158,5 tkr.,

Bjarne
Erichsen

Et medlem af grundejerforeningen foreslog, at posten " Vedligeholdelseaf
fallesarealer og gronne omride/' bliver kdre specificeret. Bestyrelsenvil
drofte dette.
Et medlem af grundejerforeningen foreslog, at posten "Vederlag til
bestyrelse og udvalgf' bliver opdelt, sl vederlag til bestyrelse henholdwis
udvalg fremg&r mere tydeligt Bestyrelsenvildrdfte dette.
Bestyrelsenmeddelte, at listen over vederlag vil blive lagt pe
grundejerforeningens hjemmeside.
Herefter blev budgettet godkendt.
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Kontingentfor 2AL4Hev vedtagetuandret 600 k.
Vederlagtil bestyrelseog udvalger uandret fra 2013.
Julefest,fastelavnsfestog ScL Hansfest budgetteresfortsat samlet
6. Valg

Valg til bestyrelsen
Bjarne Erichsen,Ejbydal*ej 135 blev genvalgt som kasserer
Tonny Kuhn, Ejby Mosanej 93 blevgenvalgt
Daniel Graversen, Fjbydalwei L39 Hev valgt som suppleant
Peter Molnit, Ejbydalsvej27 blev valgt som suppleant
Valg af renisorer
Leif Olsen, Brandsbjergvej85 blev genwalgtsom revisor
Jens Lindo4 Eibydalwei 57 blev genvalgt som revisorsupSeant
Valg tll legeplads- og ftitrrdvalg
Anders Humle, Ejby Mosevej 159 blev genvalgt
Linda Rasmussen,Ejbydalsvei87 blev genva[t
Martin Pontoppidan, Brandsbjergvej23 blev genvalgt
Der blev ikke valgt yderligere medlemmer til fest- og legepladsudvalgel
Fest- og legepladsudvalgetinformerede om, at der i 2014 vil blive forsdgt
med en ordning, hvorgrundeierforeningens medlemmer kan rette
henvendelse tilfest- og legepladsudvalgetmed henblik pA at give en hlnd
med ved et enkelt arrangemenl

7. Eventuelt

Det blevnavnt, at kommunenikkelukkerstibommeneefter saltningog
snerydning.
Der klagesoverat der koresfor sferkt pd EjbyMoseveiog Ejbydalwej.
Bestyrelsen
vil overveieat anmodekommunenom at fA politiet til at lave
hastighedskontroller
i omr8det.
Det blevforesliet, at der p5 stiemebliveropsatskaldespande,som
hundeejernekanbenyttetil at smidehundenesefterladensbberi.
Det blevforeslSetat stdtte den lokah kgbmand.Bestyrelsen
vil ovenrcieat
tage kontakttil kObmanden
i forholdtil indkObtilgronrie omrider.

Eftergeneralforsam- Grundejerforeningen var som scedvanligvart ved et mindre traktement.
lingen
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