Bjergvejens Grundejerforening, Kværkeby
Referat af Generalforsamling afholdt d. 22. marts 2010
kl. 19.00 på Kværkeby Skole
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontigent
Valg til bestyrelsen. På valg er:
Jacob Johansen, Formand (Udtrådt af bestyrelsen)
Peter Schmidt-Nielsen, Best.medl. Konstitueret formand
(Modtager genvalg)
Gurli Petersen, Best.medl. ( Modtager genvalg)
Ledig plads
Valg af suppleanter til bsetyrelsen
Ledig p.t., ingen valgt
Valg af revisor. På valg:
Knud Winther, Revisor (Modtager genvalg)
Valg af revisorsuppleant
Ikke valg i lige år
Eventuelt:
Storskrald 2010: Bestyrelsen foreslår 24.-25. april og
30.-31. oktober.
Bjergvejsfest

Der var fremmødt 10 medlemmer incl. Bestyrelsen.
ad 1) Benny Christensen blev valgt til dirigent og han indledte med at fastslå, at
Generalforsamlingen var varslet iflg. lovene.
ad 2) Der er ikke sket de helt store ting i det forløbne år. Vi havde en hyggelig
Bjergvejsfest, der gav et overskud på ca. 380,00 kr. Formanden Jacob Johansen
er flyttet og Peter Schmidt-Nielsen er konstitueret formand. Hjemmesiden
”Bjergvej.dk” er OK igen. Storskraldsordning forår og efterår foregik OK.
”Fyrværkeri” er gået i sig selv igen. Formandens beretning taget til efterretning.
ad 3) Regnskab v. Peter Schmidt-Nielsen: Regnskabet er revideret, der har
været indtægter på kr. 12.000,-(= 24 medlemmer), Storskrald kr. 10.500 og
”fest”-kassen indeholder ca. 1.400,- kr. Regnskabet godkendt.
ad 4) Ingen indkomne forslag.
ad 5) Fastsættelse af kontingent; Bestyrelsen foreslår samme kontingent = kr.
500,-. Godkendt.
ad 6) Peter Schnidt-Nielsen valgt som formand. Gurli Petersen genvalgt.
Bestyrelsen kører videre med 4 medlemmer.
ad 7) Kjeld Jensen blev valgt til best.suppl.

side 2
ad 8) Knud Winther genvalgt.
ad 9) Ikke valg i lige år
ad10) Gurli Petersen påpegede de store og mange huller i vejbelægningen. Hertil
svarede Peter Schmidt-Nielsen at kommunen er OBS på probelmet.
Benny Christensen fremkom med forslag om indkøb af ”Festtelt” med evt.
opbevaring hos Knud og Inge Winther.
Datoer for stroskrald OK.
Bjergvejsfest fastsat til Lørdag d. 19. juni 2010.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede Generalforsamlingen kl.
19.40

Referent: Emmy Lønholm, sekr.

