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1.

Valg af dirigent
Lone Sørensen blev valgt.

2.

Bestyrelsens beretning
Anita fortalte, at bestyrelsen har holdt to møder og vejudvalget har holdt flere møder.
Der var ikke tilfredshed med vejenes tilstand efter nedgravning af fjernvarmerør. Der blev derfor sendt en mangelliste til kommunen, der svarede, at asfalten ville blive raspet op de steder,
der har været gravet og ny asfalt pålagt i sommerferien. De øvrige punktet mente kommunen
var af kosmetisk art og derfor ikke prioriteret.
Man nåede ikke at blive færdig med raspningen i sommerferien, og resten blev udført i efterårsferien. Da vi stadig mente, at der var mangler, sendte vi en ny mangelliste til kommunen.
De lovede at udbedre en del af manglerne og henviste igen nogle til at være af kosmetisk art.
Vi har dog bemærket, at de efterfølgende har udbedret stort set alt på vores mangelliste.
Der mangler stadig udskiftning af ødelagte fliser ved et nyopført hus. Kommunen er bedt om
at få gjort noget ved det, da de ødelagte fliser udgør en sikkerhedsrisiko og skæmmer helhe-

den. Endvidere er andre grundejere af kommunen blevet pålagt at udskifte ødelagte fliser efter nybyggeri, og der skal jo være lighed for loven.
Kontingentet foreslås igen sat til 0 kroner, og Anita efterlyste en debat om, hvor stor en formue foreningen bør have nu, hvor vejene er kommunale og aktivitetsniveauet er lavt.
I den efterfølgende debat blev aktivitetsniveau og formue drøfter. Der var forslag om på ny at
forsøge at holde en sommerfest som en udendørs vejfest på den lukkede del af Dansborg Alle. Endvidere blev det nævnt, at formuen ikke skulle gå under 100.000 kroner.
Karina fra Dansvej 24 fortalte, at de nye trafikskilte hyler, når det blæser fra en bestemt retning. En henvendelse til kommunen har ikke afhjulpet problemet.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3.

Revideret regnskab for 2015
Knud Sørensen fremlagde det reviderede regnskab, som viste et underskud på 3.886 kroner
mod det budgetterede på 9.830 kroner, hvilket skyldes aflysning af hjerte- lungeredningskurset.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.

Indkomne forslag
Bestyrelsen stillede følgende forslag om ændring: ”Som værneting vedtages Retten i Hvidovre”, hvor Hvidovre rettes til Glostrup, da der er sket sammenlægning af retterne.
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

5.

Budgetforslag for 2016
Kassereren fremlagde budgetforslag for 2016, hvor kontingentet foreslås til 0 kroner.
Der blev stillet forslag om, at der opkræves 100 kroner i kontingent og at der afsættes 5000
kroner til et 4 timers hjerte- lungeredningskursus for medlemmer og at der afsættes 6000
kroner til afholdelse af sommerfest.
Forslaget om kontingent på 100 kroner faldt, da der var tre for og tre imod. Kassereren lovede at foreslå kontingentbetaling næste år. De to øvrige forslag blev vedtaget.

6.

Valg til bestyrelsen
Følgende blev valgt:
Formand: Anita Ebbing
Kasserer: Knud Sørensen
Tre bestyrelsesmedlemmer: Ebbe Bay, Flemming Pedersen og Christian Olsson
To suppleanter til bestyrelsen: Flemming Emcken og Lisa Sørensen.

7.

Valg af revisorer
To Revisorer: Dennis Berthou og Susan Emcken genvalgtes.
Valg af revisorsuppleant: Ingen kandidater

8.

Eventuelt
Det er blevet udbredt, at hundeejere bare smider deres plastikposer med hundenes udladninger i hækkene, et medlem havde således samlet 6 sammen på en strækning af 200 meter. Da vi ikke tror, at det er medlemmer af foreningen, der gør sådant, henstiller vi til, at
man skrider ind, hvis man overværer et tilfælde af denne form for deponering.

Bestyrelsen blev opfordret til at se på de grunde, hvor hække og beplantning hænger generende ud over fortovet.
Generalforsamlingens form blev drøftet, og det blev besluttet at forsøge med samme form
også næste år trods det beskedne fremmøde.
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Knud Sørensen. Referent

