Bjergvejens Grundejerforening
GENERALFORSAMLING
ONSDAG d. 28.03.2018 kl. 19.00 på Bjergvej 40
Referent: Emmy M. Lønholm
Der var mødt 4 medlemmer ud over bestyrelsen op.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 200,-/år
(2 x grøn container/år)
Valg til bestyrelsen
På valg er Gurli B. Petersen og Ove Lesdorff. Begge modtager genvalg
Valg af suppleant
På valg er Kjeld Jensen
Valg af revisor
På valg er Ivan Andersen
Eventuelt.
Grøn container 2018:Bestyrelsen foreslår:
21.04 – 22.04.2018
27.10 – 28.10.2018
Bjergvejsfest 2018: Bestyrelsen foreslår:

30.06.2018

Ad 1: Ove Lesdorff blev valgt til dirigent. Han fastslog, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
Ad 2: Formandens beretning var ret kort idet der ikke er foregået det helt store i året der er gået
på Bjergvej; der var afholdt Bjergvejsfest med pænt fremmøde, der har været flere kontakter til
kommunen angående vandproblemet udfor nr. 32 – man er fra kommunens side godt klar over
problemet og fra Vejformanden forlyder det, at man vil reparere ”hullet” MEN ikke noget om
hvornår. Generalforsamlingen enedes om at sende foto til kommunen når vandet er der. Det
sørger Peter fra nr. 28 for.
Ad 3: Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Man enedes om fremover at stryge punktet
”festkassen”.
Ad 4: Der var ikke indkommet nogle forslag, men på generalforsamlingen fremkom forslag om
at etablere en hjertestarter på vejen. Peter (nr. 30) og Bo (nr. 50) undersøger videre. Endvidere
opfordres til at tilmelde sig til ”Nabohjælp” efter flere indbrud på vejen.
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Ad 5: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200,-/år. Det blev vedtaget.
Ad 6: Bestyrelsesmedlemmerne Gurli B. Petersen og Ove Lesdorff var på valg, begge blev
genvalgt.
Ad 7: Suppleant Kjeld Jensen var på valg og blev genvalgt.
Ad 8: På valg var revisor Ivan Andersen, som blev genvalgt.
Ad 9: Bestyrelsens forslag til datoer for såvel grøn container som Bjergvejsfest blev godkendt.

Generalforsamling 2019 vil blive afholdt sidste onsdag i marts 2019, d. 27.03.19.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.40.

