Referat generalforsamling Grundejerforeninflen Slotsparken
den 21. februar 2018.

Referent: Karsten Fryland Nielsen
1. Valg af Dirigent:
Bestyrelsen foreslog Leo Mortensen. Leo Mortensen blev valgt, og han kunne herefter
konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

På generalforsamlingen var der repræsenteret 22 husstande

-

heraf 0 ved fuldmagt.

2. Formandens beretning:
Formand Hans Christian Madsen aflagde på vegne af bestyrelsen beretning for 2017.
Beretningen blev godkendt og vedlægges som bilag.

Der var fra forsamlingen spørgsmål/kommentarer til:
Spørgsmål om til at de Shelters, der skal laves nu bliver offentlig tilgængeligt er der et
problem i det. Der er også et spørgsmål om oprydning og larm. Der kan evt. laves regler for
at man skal henvende sig til en person for at få lov til at bruge stedet.
Bestyrelsen og Styregruppen skal aftale nærmere vedr. det præcise grundlag for beløbets
-

-

udbetaling.
Brug af mountainbikes på vores område samt over mod Baunehøj på trædestien, og de
spor som der laves i den forbindelse. Opfordring til at henvende sig til klubben? om at det
ikke er en offentlig sti, til brug for cykel. Forslag om skilt.
Kloakker der er overfyldte skal oprenses.
Arbejdsdage der var tilkendegivelser om at det skal fortsættes. Forslag om at lave
tilmelding med flere datoer i forslag.
-

-

-

-

3. Regnskab:
Kasserer Heidi Jarlund gennemgik regnskabet som blev godkendt.

Spørgsmål til hvorfor der er overskud i forhold til budget

-

det er bla. pga. at vi ikke fik gjort

noget ved skrænten i 2017.

4.

Fastsættelse af kontingent og budget:
Heidi Jarlund fremlagde budgettet og bestyrelsens forslag til kontingent.
Kommentar om at græsset skal slås mere grundigt, men måske ikke så tit.

5.

Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog at honoraret skal være 1800.

Godkendt
6. Indkomne forslag:

Der var indkommet 1 forslag:

Forslag fra Charlotte og Per, Baunevænget 10.
Smouenvej.

-

vedr. problemer med udkørsel på

Alle var enige om at bestyrelsen evt. sammen med Højskolen/Efterskolen retter
henvendelse til kommunen for at få løst problematik med fart og udsyn.
7. Valg af bestyrelse, og revisorer:

a: bestyrelse: Karsten Fryland Nielsen og Bjarke Mortensen er på valg.
Bjarke Mortensen ønskede genvalg
Karsten Fryland Nielsen ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Søren Nybroe som nyt medlem.
Søren blev valgt.

b: bestyrelsessuppleanter
Forslag

-

-

Anne Sofie Post
Ole Juul Nielsen

-

-

Slotsparken 36. (1. suppleant)
Baunevænget (2. suppleant)

Anne Sofie og Ole blev valgt.

8. Eventuelt:
Beskæring af læhegn bag Carsten Rønde. Carsten vil gerne være med det vil blive
forsøgt udført på en arbejdsdag. Ejere af de nye grunde i Baunehøjparken vil evt. gerne
hjælpe til.
-

Henvendelse vedr. hundeefterladenskaber der er mange hundelorte hvad gør vi for at
komme det til livs. Forslag om poser og evt. skrive direkte til vores medlemmer kun med
det.
-

-

Vedr. fiberledning der stritter op af jorden ved Nygãrdsvænget. Enten Waoo eller Stofa.
Kan bestyrelsen gøre noget?

Spørgsmål til stien i Nygårdvænget hvorfor ikke belægning. Vi afventer at kommunen
laver arbejdet færdigt med Smouenvej, og håber at Kommunen i den anledning laver
belægning på stien.
-
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