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Generalforsamlins Torsdas den 9. februar 2012 kl. 19:00

Ejby Skole, Ejby, Glostrup

P6 generalforsamlingen var 50 parceller representeret. I alt deltog 6l personer.

Sekretrer Peter Molnit

Sted

Ti ls tede

Referent

Emne Beslutning Action

Formanden bod velkommen Peter A
Larsen

l. Valg af dirigent Leif Olsen, Brandsbjergvej 86 blev valgt til dirigent.
Leif Olsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav
ordet til formanden.

2. Formandens
beretning

Formanden aflagde beretning. Jfr. den skriftlige beretning sendt til alle
medlemmer.
Formanden omtalte den nye Ejbyhal og motorvejen som gode ting for Ejby.
Takkede dem der kun msde 2 gange. Si sparede vi julegaver.
Hans Sigvadt, Brandsbjergvej 49 oplyste, at kommunen ikke har afsluttet
reparation af Nordstien.
Gitte Nielsen, Ejby Mosevej 95 spurgle hvorfor det var et derligt forslag at
lukke Ejby Mosevej. Der faldt flere bemerkninger for og imod. Det blev
opfordret, at vi selv viser hensyn, ndr vi bruger Ejby Mosevej, og at bornene
bruger de sikre stier frem for Ejby Mosevej. Leif Olsen oplyste, at kommunen
har taget forslaget om lukning af Ejby Mosevej taget af bordet.
Martin Langvad, Brandsbjergvej 30 spurgte til skrivelsen om renholdelse af
fortove.
Leif Kristoffersen Brandsbjergvej 79 henviste til e-mail konespondance med
besfrelsen om skrivelsen til medlemmer om renholdelse af fortove og stier.
Der var for og imod bestyrelsens fiemgangsmide, men langt den overvejende
del afforsamlingen bakkede op om bestyrelsen.

Formandens beretnins blev eodkendt.

Peter A
Larsen

3. Fremlreggelse af
regnskab for 201 I til
decharge

Kassereren fremlagde regnskabet for 201 I , som er sendt til medlemmerne.
Driftsregnskabet udviste et overskud pk 51.337 kr. Heraf henlaegges 48.500 kr.
til stikontoen.
Foreningen har herefter en formue pi 30 I . I 68 kr. hvoraf I 98.500 kr. er
reserveret til vedligehold af stier.
Regnskabet blev godkendt med decharge.

Bjarne
Erichsen

4. Forslag Der var ingen forslag Peter A
Larsen

5. Budget Budget for2012 blev fremlagt og godkendt.
Urendret kontingent 600 k. for 2012. Der udbetales fremover vederlag til
besfyrelsessuppleanter, som deltager i alle bestyrelsesmoder. Awige vederlag
til besfyrelse og udvalg er urndrede fra sidste 6r.

Bjarne
Erichsen

6. Valg Valg til bestyrelsen
Bjame Erichsen, Ejbydalsvej 135 blev genvalgt til kasserer
Tonny Kuhn, Ejby Mosevej 93 blev genvalgt til bestyrelsen
Gert Olsen, Mosetoften 9 og Hans Chr. von Kappelgaard, Ejby Mosevej 105
blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

Valg af revisorer
LeifOlsen, Brandsbjergvej 86 blev genvalgt som revisor
Jens Lindow, Eibydalsvei 57 blev genvalgt som revisorsuppleant.
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Valg til legeplads- og festudvalg.
Anders Humle Ejby, Mosevej 159, Hans J. Schelbeck Pedersen,
Mosetoften 5 og Linda Rasmussen, Ejbydalsvej 87 blev genvalgt til
legeplads- og festudvalget.
Der blev ikke valet medlemmer til 2 ledise oladser i udvalset.

7. Eventuelt Johnnie Nielsen, Ejby Mosevej 55 spurgte om skal vi have asfalterede stier og
hvor kommunen rydder stier. Der er ikke planer om at rendre pi vore stiers
stade. Skolestien og forbindelsen til Ejbyhallen ryddes af kommunen og har
hoj prioritet. Resten skal vi selv klare.
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