Referat af ordinær generalforsamling
for Grundejerforeningen Sofiendal Enge
Afholdt den 16.marts 2016 kl. 19.30 i fælleshuset Skelagervej 183

Dagsorden for generalforsamlingen jf. gældende vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fremlæggelse af budget for kommende år
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen – der er 3 pladser på valg (2 for 2 år og 1 for et år)
Valg af revisor
Afstemning omkring maling – kun for boligerne Sandtuevej 43, 45, 55, 57, 59, 61, 63, 67 og 69.
Eventuelt

Referat

1. Simon Sørensen (nr. 65) valgt til dirigent. Forsamlingens lovlighed fastslås. Det konstateres 21
stemme berettigede er til stede.
2. Bestyrelsens beretning v. formand Bjarne Kjær (se bilag)
3. Kasserer Jesper Olesen fremligger regnskab for 2015. (Godkendt af Jasper Ravn nr. 55 – se bilag)
Der bliver kommenteret på, hvor ofte der bliver spredt salt. Ingen øvrige spørgsmål
4. Kasseren fremlagde budgettet for 2016. Budget for 2016 godkendt.
5. Indkomne forslag
- Første forslag: Der er stadig billister der kører rigeligt stærkt. Der forslås et forbudsskilt med
max 20 km under eksisterende vigepligtsskilt ved indkørslen til interne veje. Det bliver
besluttet, at det væsentlige ikke er hastigheds tallet, men en sænkning af farten. Ved
afstemning stemte 17 for og 4 imod.
- Andet forslag: Der fremsættes forslag af opsætning med nabohjælp. Forslaget fremsættes for
at virke forebyggende. Ca. pris med stander 1199 kr., og 499 kr. uden stander. Klistermærker 8
stk. 128 kr. Ved afstemning stemte 19 for 2 imod.
Bestyrelsen arbejder videre med begge forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen forstsætter (genvalg).
7. Jesper Ravn er genvalgt som revisor.
8. Afstemning omkring maling af hvide huse. Det bliver besluttet, at de ikke skal males i år, da de blev
det sidste år.
9. Eventuelt.
- Der debatteres om, hvorvidt man må skifte sin postkasse. Formand Bjarne Kjær og Jesper
Olesen siger, at det står i vedtægterne at husenes ydre ikke må ændres uden bestyrelsens
accept.

