Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Nymarken torsdag den 18. april 2013

Sekretær Birgit Møller-Kristensen bød på bestyrelsens vegne, velkommen til dette års generalforsamling.
Der deltog 22 medlemmer i generalforsamlingen heraf 19 stemmeberigtigede.
Referent: Birgit Møller-Kristensen

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Erik Petersen, han blev valgt med applaus.
Erik Petersen konstaterede at indkaldelsen var lovligt indvarslet, jf. vedtægterne, og at
generalforsamlingen er beslutnings dygtig.

2. Bestyrelsens beretning:
Punkter fra beretningen blev fremlagt af Lars Brøns Bjerregaard, som omtalte de 2 formandsskift.
Og særligt med vægt på forskellige punkter i beretningen.
Særligt hjemmesiden som er blevet forenklet, og har fået en mere enkelt opsætning, samt et nyt
logo. Desuden nyhedsbreve som nu udsendes til de grundejere, som er tilmeldt dette.
Lars fortalte hvad vi kan bruge Facebook til, især info til hinanden. Desuden til at advarer om
indbrud i området, indkøb af brænde, og nabohjælp.

Der var spørgsmål og ros fra medlemmerne til beretningen.
Walter Jensen roste bestyrelsen meget, og syntes vi gør et godt arbejde. Også det flotte logo som vi
nu har, blev rost af Walter.
Jørgen Salhauge spurgte hvorfor, at Nymarken på Facebook er en lukket gruppe. Til dette svarede
Lars B. B. at det er fordi bestyrelsen mener, at vi ikke skal dele alt det, vi skriver med alle!
Jørgen S. efterlyste også informationer om lokalplaner for vores område.
Birgit Møller-Kristensen oplyste, at vi har planer om at inviterer Anders Aalund fra Hvidovre Kirkeby,
til en Infoaften, da De er de første her i kommunen, som har fået lavet en lokalplan.
Hani Faylee Nymarksvej 34 fortalte om opførelsen af sit hus, og undskyldte hvis det medfører gener
for nogle af os.
Henning Hvidtfeldt oplyste, at vi kunne lægge lister, så folk kunne skrive deres mailadresser på, det
har de gjort i grundejerforeningen i hans sommerhus.
Jørgen S. spurgte til spørgeskemaet, samt en status på dette. Lars gav en kort redegørelse for hvad
skemaet indbragte af oplysninger.
Jørgen S. spurgte om det var lovligt at ophøre med at sende indkaldelser på papir. Bestyrelsen har
set på sagen, og der står intet om at det skal være på papir, kun at hvert enkelt medlem skal have
det skriftligt tilsendt.
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.
3. Regnskab blev fremlagt og blev godkendt:
Erik Savkov oplyste hvordan fejlen i regnskabet var fremkommet.
Der blev udleveret et revideret regnskab af kassereren, da der var fremkommet en regnefejl på 1.kr.
Desuden oplyste Erik S., hvor mange der er i restance med deres kontingent, og at, det er de
samme personer, der hvert år, er i restance med kontingentet. Der havde været 32, men de er nu
nedbragt til 16.! Erik S. bad indtrængende om, at vi betaler via NETS, da dette er langt det billigste.
Walter spurgte omkring gebyrer til banken, men som Erik S. oplyste, er de ikke til at komme
udenom.
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4. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen havde et forslag: Den foreslår at § 6 stk. 6 bliver ændret
fra ”Formanden og 1 bestyrelses vælges for 2 år udgår”.
Til ”2 medlemmer vælges på lige årstal, og 3 medlemmer vælges på ulige årstal”.
Stk. 7 i § 6 udgår.
Grundejerforeningen Nymarken har 247 medlemmer, og en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal,
dette er 165 medlemmer. Derfor kunne forslaget ikke vedtages.
Bestyrelsen har derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 16. maj 2013.05.12.
Se dette, på indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse:
Budget blev godkendt.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
Vi fik ikke valgt et nyt medlem til bestyrelsen, og derfor bliver dette et punkt, på den ekstraordinære
generalforsamling.
Kasserer Erik Savkov er på valg og genopstiller, Erik blev valgt for 2 år.
Sekretær Birgit Møller-Kristensen er på valg, og genopstiller, Birgit blev valgt for 2 år.
Pernille Corneliussen genopstillede som suppleant, og blev valgt for 1 år.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant:
Revisor Leif Larsen er på valg og genopstiller, Leif og blev valgt for 2 år.
Revisorsuppleant Elin Mikkelsen var villig til genvalg, og blev valgt for 1 år.

8. Eventuelt:
Simonsen på Vester Strandvej spurgte om vi havde et telt som kunne lånes.
Til dette kunne vi oplyse, at det har vi ikke, og har aldrig haft det.
Vi har ingen redskaber eller andet til udlån mere.
Jørgen S. spørger om hastighed og bilernes adfærd.
Birgit M-K oplyser at der i Det grønne Råd arbejdes med, at få tæt beboede områder ned til en hastighed
på 40 km i timen. Der er stadig grundejer her i Nymarken som ikke har set disse skilte, og overholder den
tilladte hastighed.

Den 12. maj 2013

Dirigent: Erik Petersen

Referent: Birgit Møller-Kristensen
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