Båring Ege Grundejerforening
Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus
Fredag den 2. juli 2010

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Formandens beretning for året.
Kassereren fremlægger regnskabet for regnskabsåret samt budget
Fastlæggelse af kontingent.
Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, jvf. vedlagte bilag.
Dan Rost har stillet følgende forslag. Grundejerforeningen afsætter penge til vagtselskab, som
mindst en gang pr. nat gennemkører området. Hyppigheden hvormed der skal patruljeres
afhænger af prisen.
Valg af formand: Arne Dam Mortensen er på valg
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Steen G. Jensen er på valg.
Niels Wichmann er på valg (ønsker ikke genvalg)
Valg af to suppleanter: Jørgen Munk Hansen (1.suppl.) og Mette Gade (2. soppl.) er på valg
Valg af 2 revisorer: Kaj Valkvist og Dan Rost er på valg.
Valg af 1 revisorsuppleant: Ledig.
Eventuelt

Punkt 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Dan Rost.
Der var ikke andre forslag. Dan Rost takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig.
John Andersen og Per Degn blev valgt som stemmetællere.

Punkt 2. Formandens beretning for året.
Formanden, Arne Dam Mortensen, aflagde beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år, 3 juli
2009 – 2 juli 2010.
Beretningen er bilagt.
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Beretningen gav anledning til enkelte bemærkninger:
De nye roser, Dagmar Hastrup skal præsenteres på hjemmesiden – ellers kan de ses på Sommerlandsvej 31
(og Dådyrvænget 4, sekr. anmærkning)
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

Punkt 3. Kassereren fremlægger regnskabet for regnskabsåret.
Kasserer Viggo Faltum fremlagde regnskabet.
Regnskabet er bilagt.
Regnskabet blev godkendt.
Der var et par bemærkninger: Ros til indbetalingsform via PBS. Spørgsmål om landbrugsstøtten besvaredes
af formanden med, at den kører t.o.m 2013. Spørgsmål om kontingenter blev besvaret med, at der er tale
om skovløberforeningen, som vi har brug for.

Punkt 4. Fastlæggelse af kontingent.
Steen G. Jensen orienterede om vejenes beskaffenhed og om plan for vedligeholdelse. På denne baggrund
vedtog generalforsamlingen at hæve kontingentet fra 700 kr + 300 kr til vejfond til 700 kr + 700 kr. til
vejfond, altså i alt 1400 kr.

Punkt 5. Indkomne forslag.
Preben Quist-Sørensen redegjorde for bestyrelsens forslag til vedtægsændringer. De blev vedtaget og skal
endelig konfirmeres ved en vedtagelse på den ordinære generalforsamling i 2011.
Formanden redegjorde for indbrudssituationen – iflg. politiet 13 indbrud det sidste år. Der blev gjort rede
for møde og for priserne på vægterordning, jf. forslaget fra Dan Rost.

Efter en debat om forskellige ordninger, vægterservice, bomme, videoovervågning, blev det konkluderet af
bestyrelsen fortsat skulle være opmærksom på dette område og mulighederne.

Punkt 6. Valg af formand..
Steen G. Jensen blev valgt med akklamation. Steen G. Takkede for valget.
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Punkt 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamlingen valgte Jørgen Munk Hansen og John Damkjær.

Punkt 8. Valg af 2 suppleanter.
Karen xxxx, Dådyrvænget 5 blev valgt som 1. suppleant og xxxxxx, Dådyrvænget 22 blev valgt som 2.
suppleant..

Punkt 9.Valg af 2 revisorer.
Karl Åge Vallentin Petersen og Kaj Valkvist blev valgt.

Punkt 10. Valg af revisorsuppleant
Dan Rost blev valgt.

Punkt 11. Eventuelt.
Bestyrelsen indvilgede i at nedsætte et udvalg, som skal se på beplantning og beskæring/klipning. Per
Baun, Dådyrvænget 3 meldte sig til udvalget.
------Dirigenten, Dan Rost, takkede for en god generalforsamling.
Og
Formanden, Arne Dam Mortensen, takkede dirigenten for god ledelse.
/Niels Wichmann, sekretær.
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