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Torsdag d.31.03.2016 kl. 19.30 Bjergvej zl0

Der var kun mødt bestyrelsesmedlemmer + revisor og revisorsuppleant op til Generalforsamling.

DAGSORDEN:

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Regnskab

4: lndkomne forslag

5: Fastsættelse af kontingent:

Bes§relsen foreslår uænd ret kontingent : kr. 2OO,- I år (2 x Grøn container/år)

6: Valg til bestyrelsen:

På valg er Ove Lesdorff og Gurli B. Petersen; begge modtager genvalg

Bestyrelses suppleant Kjeld Jensen

7: Valg af revisorsuppleant

På valg er lvan Andersen; han modtager genvalg

8: fivrige besl utn inger:

Grøn container 2015:

Bestyrelsen foreslår 30.04. - 01.05.2016

?:9.L0. - 30.10.2015

Bjergvejsfest 2015:

Bestyrelsen foreslår 18.06.2016

ad 9: Eventuelt

ad 1: Som dirigent val$es Ove Lesdorff

ad 2: Emmy Lønholm gennemgik kort foreningens aktiviteter siden sidste Generalforsamling: Vi har haft
Grøn container x 2 samt afholdt Bjergvejsfest. Bjergvejsfesten var i lighed med sidste år gratis for
medlemmer, og der var god tilslutning. Vi fortsætter med den gratis fest igen i år, men ønsker man at
invitere gæster med er prisen kr. S$-/gæst.

Beretningen blev taget til efterretning.



ad 3: Da kasseren ikke kunne være tilstede blev regnskabet gennemgået af revisorsuppl. lvan Andersen.
Han fremlagde også flg. notater til regnskabet fra kassereren:

1) Tilbageført gebyr (kr. 38,50) er opstået iforbindelse med Sydbank overtagelse af Diba bank. I efteråret
2014 samt foråret ZOLSvar der tilskrevet nogle gebyrer, som ikke var varslet. Jeg opponerede mod dette,
og de opkrævede gebyrer blev tilbagetørtog efterflg. varslet....

2) Tilbageført udgift (kr.53,75) som var opstået da Sydbank havde lukket for overførsler uden at giv e
besked. Dette medførte at en indlagt og bekræftet betaling iforbindelse med vores forårs container ikke
var blevet afregnet. Containerleverndøren sendte en rykker påført rykkergebyr. Sydbank havde ikke
informeret om, at der var Iukket for betalinger, og har derfor betalt dette gebyr tilbage til Grundejer-
foreningn.-

Vi kan fremover se frem tilgebyrer istørrelsesordenen 8O-72Okr/år

Regnskabet blev godkendt af de tilstedeværende

ad 4: Vi har modtaget en forespØrgsetfra Borgerforeningen ang. hjertestarter til opsætning ved kirken.
Generalforsamlingen vedtog at tilbyde et beløb på kr. 3000,- til hjælp til dette.

ad 5: Man vedtog at fastholde kontingent på kr. 2OO,-lår (* grøn contaienr x1lår samt gratas Bjergvejsfest)

ad 6: Ove Lesdorff og Gurli B. Petersen blev genvalgt

ad 7: lvan Andersen blev genval$

ad 8: De af bestyrelsen foreslåede datoer for såvel grøn container som Bjergvejsfest blev vedtaget.

ad 9: Peter (kassereren) har kontaktet Ringsted kommune ang. vores vejs belægning eller mangel på
samme og han har meldt flg. tilbage :

"Jeg er netop blevet ringet op vedr. de mails og billeder eg har sendt til kommunen.

Kommunen oplyser, at vores vej er blevet inspiceret og kommer med på udbud og budgetplan for iår.
Mødet forventes afholdt i maj 2015, dog uden man kunne oplyse den nøjagtigt dato. Vi kan derfor forvente
svar i løbet af juni. Sker der ændringer, vil man kontakte undertegnede igen.

Hvis alt går som kommunen forventer, vil vores brønddækler samt asfalt blive renoveret i denne sommer.
I den forbindelse er sommer desværre ikke kun jun-jul-aug, da man prioriterer opgaverne og der også laves
asfaltarbejde hele efteråret. Desuden indeholder udbudspakken mange opgaver ihele kommunen, som
skal planlægges. Vi vil blive orienteret når kommunen har taget en beslutning og Iagt en plan således at
vejen kan være ryddet og klar til et arbejde der skal laves."

Generalforsamlingen slut kl. 20 .2A

På bestyrelsens vegne

Fmd. Emmy Lønholm

Bjergvej a0


