Generalforsamling 2018 Rosenparken
Valg af dirigent:
Valget faldt på Kent, som redegør for tidsfrister og indkomne forslag. Frister
er overholdt.
Formandens beretning:
I foråret havde vi hyret hjælp til at få ryddet op på legepladsen. Der blev
fjernet en del træer og buske og sået græs efterfølgende. Derpå blev der fyldt
nyt sand på sandkassen.
Den efterfølgende arbejdsdag var flot bemandet, hvilket resulterede i
yderligere beskæring af buske mod stamvejen. Arbejdsholdet nåede også at
male legestativet, hvilket var tiltrængt. Stor ros til de deltagende, det var en
super hyggelig formiddag.
Den årlige Sankt hans fest var, som vanligt, godt besøgt.
Vi forsøgte i år at arrangere fastelavn for alle med hang til udklædning.
Camilla og Henrik påtog sig opgaven og afholdte en super hyggelig
formiddag, med tøndeslagning og kåring af kattekonge og kattedronning,
samt kaffe og kage til de medfølgende forældre. Stor tak til Camilla og
Henrik.
Bestyrelsen har i år afholdt 4 møder, hvor et gennemgående tema har været
de forskellige arrangementer, men også tanker om en hjertestarter på
grundejerforeningens område. Sidstnævnte er til senere debat og afstemning
på generalforsamlingen.
Igen i år er der kommet tilflyttere i Rosenparken - velkommen til jer - spørg
endeligt hvis der er tvivl om dette og hint. Vi er i bestyrelsen glade for at
Rosenparken er et populært sted at bo. Liggetiden på boliger i
grundejerforeningen er ikke lang - positivt.
Aflæggelse af regnskab:
Steffen aflægger regnskab. Afsluttet 14 dage ind i april, da der var manglende
indkomne kontingentbetalinger. Alle har pt betalt kontingent - ingen i
restance.
Stor udgift til oprydning på legepladsen, hvilket skønnet nødvendigt.
Ingen indvendinger, fra mødedeltagerne. Regnskabet godkendt af revisor.
Behandling af rettidigt indkomne forslag:
Indkommet forslag om anskaffelsen af en hjertestarter på området. Forslaget
indeholder en kontingentstigning til finansiering af hjertestarteren, samt til
driften af denne. Kontingentstigningen foreslåes til kr 100.
Forslaget sendes til afstemning:
Stemmer for: 7
Stemmer imod: 0
Stemmer blankt: 4

Forslaget er vedtaget, hvorpå den nye bestyrelse arbejder videre med
etableringen. Vedtagelsen betyder en forøgelse af kontingent på kr. 100 med
start fra næste budgetår primo februar 2019.
Det nye budget vedhæftes på hjemmesiden i fanen BUDGET.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bo Rue, Tommy Brodde, Kent Jensen træder ud af bestyrelsen, hvorpå der
skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Jacob nr. 47 valgt til bestyrelsen.
Camilla nr. 34 valgt til bestyrelsen
Der holdes en plads vakant til senere besættelse
Lars nr 29 valgt som suppleant (med alle forbehold nævnt)
Der holdes en plads vakant til senere besættelse
Valg af revisor:
Genvalg til Hanne
Eventuelt:
Det problematiseres at der er utroligt mange katte, som besørger i haver til
stor gene. Det problematiseres også at katte besørger i sandkassen på
legepladsen. Der henstilles til at de berørte selv henvender sig til katteejerne.
Det opfordres til at bestyrelsen har til opgave at udarbejde en fælles holdning
til problematikken, hvilket af bestyrelsen tages til efterretning.
Der spørges til snerydningsansvar - man har pligt til at rydde sne udenfor sin
egen grund også selvom man har en hjørnegrund.
Referent
Michael Ulv Bøndergaard
Bestyrelsen konstitueret:
Michael nr 44 - Formand
Steffen nr 30 - kasser
Camilla nr. 34 - medlem
Jacob nr. 47 - medlem

