Bjergvejens Grundejerforening
GENERALFORSAMLING
MANDAG d. 31.03.2014 kl. 19.00 på Kværkeby Friskole i SFO-lokalet
Der var i alt fremmødt 10 personer incl. Bestyrelse og revisorer.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår fremtidigt kontingent kr. 200,-/år
(2 x grøn container/år)
Valg til bestyrelsen
På valg er Peter Schmidt Nielsen (fmd) modtager ikke
Genvalg som formand, men vil gerne fortsætte som kasserer
Per , ønsker ikke genvalg
Gurli B. Petersen, modtager genvalg
Bestyrelsessuppl.: Kjeld Jensen
Valg af revisor
På valg er Ivan Andersen
Der skal vælges en revisorsuppleant
Angående Grundejerforeningens vedtægter:
Bestyrelsen foreslår at §7 stk. 2 udgår.
I øvrigt er de rettede vedtægter lagt ud og opdateret på hjemmesiden.

10.Eventuelt:
Grøn container 2014:
Bestyrelsen foreslår: 26. – 27.04.2014 samt 25. – 26.04.2014
Bjergvejsfest 2014:
Bestyrelsen foreslår: 28.06.2014
Ad 1: Ove Lesdorff blev valgt til dirigent.
Ad 2: Peter Schmidt-Nielsen gennemgik årets begivenheder , hvorefter beretningen blev taget til
efterretning.
Ad 3: Regnskabet revideret d. 26.03.2014 blev forelagt og godkendt.
Ad 4: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer. Ang. Vedtægter blev de diskuteret for og
imod, men endte med at blive vedtaget. Vedr. ændring af containerordning blev den også vedtaget.

-2Ad 5: Vedr. nedsættelse af kontingent til Grundejerforeningen så blev det også godkendt.
Man enedes om brev til IKKE-medlemmer vedr. kontingentnedsættelsen.
Ad 6: Emmy Lønholm valgtes til formand, foreløbig for 1 år. Per Olsen erstattes af Ove Lesdorff.
Gurli B. Petersen blev genvalgt og Kjeld Jensen genvalgtes som bestyrelsessuppleant.
Peter Schmidt-Nielsen genvalgtes som kasserer.
Ad 7: Inge Winther Jørgensen og Ivan Andersen valgtes til revisorer.
Ad 8: Dette punkt er en fejl idet vi har en rivisorsuppleant – Karsten Jensen, nr. 14
Ad 9: Datoer for såvel grøn contaier samt Bjergvejsfest blev vedtaget.
I øvrigt enedes man om, at deltagelse i festen skulle være GRATIS for medlemmer!
Generalforsamlingen slut kl. 20.20.

PBV
Emmy Lønholm,
Fmd. og sekretær

OBS! Kontingentet på kr. 200, - skal være betalt SENEST 1. maj 2014.

