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1 Valg af

dirigent

Lone Sørensen valgtes, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
dermed beslutningsdygtig.

2 Bestyrelsens beretning
Flemming W. Pedersen oplyste, at der siden generalforsamlingen i august måned 2021 lkke
var sket noget i foreningen. Følgende tre emner der forud for generalforsamlingen var fremsendt af et medlem med ønske om debat blev derfor medtaget under dette punkt.
Fælles arranqement. Det blev oplyst, at der ikke i budgetforslaget var budgetteret med sommerfest fordi bestyrelsen mener, at det denne gang skulle komme fra medlemmer, da det kræver en del at samle deltagere til et arrangement. Der var stemning for, at gå videre med sagen,
og der blev nedsat et festudvalg bestående af Hanna og Ohmed, Dansvej 11, Louise, tovholder,
Dansborg Alle 12, Marie, Dansborg Alle 18, Jorita, DorasAlle 5 og Knud, Dansvei 12.

Snerydninq. Det er oplyst, at det vil koste godt 8000 kroner pr. gang, at få ryddet fortovene for
sne. Bestyrelsen anser ikke for realistisk at få forslaget igennem, da det i tilfælde af et alvorligt
snefald kan kraeve flere gange rydning på en dag, hvilket vil belaste foreningens økonomi alvorligt. Der var ikke tilslutning til at gøre yderligere ved dette emne.

Nabohjælp, Der har i det forløbne år været flere indbrud i foreningen. Det blev drøftet, hvad
der kunne gøres for at nedsætte antallet. Forskellige former for alarmer blev drøftet. Endvidere
blev nævnt følgende:
Aftale med naboer, når man tager på ferie. Parkere biler i indkørsel/på vejen. Fylde affald i
beholdere. Holde øje med fremmede i foreningens område: Det vil oftest være nok bare at
iagttage dem åbenlyst, evt. spØrge om de sØger efter nogen. Advare om mistænkelig adfærd
på Face Book.
Beretningen blev godkendt.

3. Revideret regnskab for 2019
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som viste et overskud på7011kroner, som mest
skyldes lavt aktivitetsniveau. Egenkapitalen er på 164.637 kroner, Endvidere nævnte han, at der
nu udestår 1200 kroner i skyldigt kontingent og gebyrer.
Regnskabet godkendtes.

4. lndkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Budgetforslag for 2022
Kassereren fremlagde det udsendte budgetforslag for 2022 med tilføjelse af en udgift på
15.000 kroner til sociale aktiviteter i henhold til punkt 2. Budgettet udviser et underskud på 9010
kroner.
6. Valg

til bestyrelsen

Følgende blev valgt:
Formand: Flemming W Pedersen, Dansborg Alle24
Kasserer: Knud Sørensen
Tre bestyrelsesmedlemmer: Dorte Glen Nielsen, Jorita Joensen og Louise Baagøe (nyvalg).
To suppleanter til bestyrelsen: Anita Ebbing og Birger Hansen
7. Valg af revisorer

To revisorer: Dennis Berthou og Kurt Larsen

Valg af revisorsuppleant: Jacob Harboe.
8. Eventuelt

Knud omtalte et projekt i Svendebjerg Grundejerforening, hvor de i samarbejde
med Forstadsmusset er ved at skrrve en bog om de første 100 år iforeningen.
den forbindelse foreslog han, at vi laver et arrangement med en vandring i vores
forening med henblik på at udbrede kendskabet til områdets historie.

I

ø* d,L\

Lone Sørensen Dirigent

