Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforening Nymarken
onsdag den 23. april2014 kl. 19.00, i salen under det gamle Avedøre bibliotek
Der deltog 17 stemmeberettigede medlemmer, men 20 personer i alt.

Referent: Birg it Møller-Kristensen
Dagsorden:

1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Walther Jensen som blev valgt med applaus.
Walther konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt, også til de medlemmer som skal havde
det i papirversionen.

2.

Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning har været udsendt samtidig med indkaldelsen, men formanden Niclas Gaard
gennemgik beretningen.
Der blev stillet et forslag fra Jørgen Lykholt, Vester Strandvej 22, til bestyrelsen, om at vi ville lægge
et lille resume om os selv på hjemmesiden.
Henning Hvidtfeldt Christensen, Nymarksvej 32 spurgte, om vi ikke kunne opfordre til, at folk holdt det
pænt på deres egen grund, Henning syntes der er nogle steder som ser forfærdelig ud. Tahir Ullah
Engstrupgårdsvej 55, mener at det er meget generende med alle de parkerede biler ved
indsnævringen på Parallelvej.
Beretningen blev herefter godkendt.

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og behandling:
Det var Niclas Gaard der fremlagde det, da Erik Savkov ikke kunne være til stede grundet ferie.
Der var spørgsmål fra Henning Hvidtfeldt Christensen, om kassereren får det samme i honorar nu,
hvor Nets har overtaget en del af arbejdet. Hertil svarede Birgit M-K at vi i bestyrelsen har besluttet,
at honorarpengene deles op i næsten lige store dele, kun Jesper Rylland får mindre. Og oplyste, at
Erik Savkov stadig lavede et meget stort arbejde omkring indkrævningerne af kontingentet.
Der er således kun 6, som er i restance for indeværende år.
Walther Jensen spurgte om indmeldelsesgebyrer og restancegebyrer, da han ikke kunne se det af
regnskabet.
Birgit oplyste, at indmeldelsegebyret blev afskaffet sidste år. Og at vi ikke har brugt restancegebyret
årRegnskabet blev herefter godkendt.

4.

Budget for det kommende år forelægges til godkendelse:

Der var et enkelt spørgsmål til budgettet, fra Walther J. som ikke kunne se af dette, om
vi stadig købte en velkomstgave til de nye medlemmer, hvilket han håbede vi gjorde.
Han mener, at det er meget værdsat af de nye medlemmer.
Hertil svarede Niclas G. at beløbet lå under diverse, i budget tor 2014
Budgettet blev herefter godkendt.
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5.

Behandling af indkomne forslag: (der er ikke indkommet nogle.)

6.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: der skal vælges 2 medlemmer
Niclas Gaard og Jesper Rylland er villig til genvalg:
De blev begge valgt med applaus.
Valg af 2 suppleanter: 1. suppleant blev valgt, Tahir Ullah Engstrupgårdsvej 55
Også han blev valgt med applaus.

7. Valg af revisorsuppleant for 1. år: Elin Mikkelsen,

Engstrupgårdsvej 34 genopstillede, og blev valgt

med applaus.

8.

Eventuelt:
Jørgen L. spørger om vi ved noget om hvorfor der fældes så mange træer på Vestvolden, især
tænkes der på fuglelivet, han spørger om vi vil spørge i "Det Grønne Råd'. Birgit oplyser, at det vil
hun gøre.
Jørgen L. oplyser også, at der kører biler på Voldstien om aftenen.
Desuden syntes han at der saltes alt for meget på Voldstien, han tænker her på naturen!
Henning Hvidtfeldt Chr. savnede det sociale ved generalforsamlingen, og håbede, at vi vil genindføre
smørrebrød. Birgit oplyser, at hun viltage det op i bestyrelsen.
Der var også en del tale om "nabohjæ1p".
Lars B. oplyste at bestyrelsen har planer om at få lavet nogle små sedler, som vi vil lægge til de
medlemmer som ikke overholder vores regler.
Også det nye affaldssystem og tømningen af disse var til diskussion.
Walther J. afsluttede generalforsamlingen og takke for god ro og orden.
Niclas G. afrundede aftenen og takkede Walther J. for at have ledet generalforsamlingen, og takkede
medlemmerne for fremmødet.
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