Grundejerforeningen DAMGAARDEN
Referat af bestyrelsesmøde ordinær generalforsamling

Mødedato:

2013-03-19

Generalforsamlingen startede med et foredrag af Nordsjællands Politi v/John Mouvielle
a. Valg af dirigent
Per Møller blev valgt og fastslog at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og derfor beslutningsdygtig. 22 parceller deltog.
b. Beretning 2012
Formandens beretning blev gennemgået. Der var ingen spørgsmål til beretningen.
c. Fremlæggelse af revideret regnskab
Revideret blev fremlagt og godkendt. Der var ingen spørgsmål.
d. Valg til bestyrelsen
Kasserer Niels Conradsen og Bertel Holm blev genvalgt.
e. Valg af suppleanter
Palle Berthin, Henrik Sode og Jan Hammer blev valgt. nævnte rækkefølge.
f. Valg af revisor
Jens S. Hansen blev genvalgt som revisor
Uffe Fink Jensen blev valgt som revisorsuppleant.
g. Indkomne forslag
Forslaget om at stoppe udbygningen af digitale ukodede signaler indtil videre blev vedtaget.
Ingen spørgsmål
h. Fremlæggelse af og godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent
Det blev vedtaget at hæve kontingentet med 100,00 kr. til 2.100 kr./år. Mellem og stor TV pakke opkræves med
henholdsvis 2.650 kr. og 3.950 kr. for 2013.
i. Evt.
Per Koch Jensen gennemgik fremtidens tv-verden og forskellen i det vi kan få hos Stofa A/S i dag og det man kan
tilbyde i andre antenneforeninger.
Rune Saaby, Damhusvænget 1: Der er mange huller i vejene som er til gene for bilerne. Bestyrelsen svarede, at
det er kommunen der ejer vejene og derfor har vedligeholdelsesforpligtelserne. Bestyrelsen vil endnu en gang
rette henvendelse til kommunen.
Rune Saaby, Damhusvænget 1: Legepladsen er vakkelvorn og burde holdes i stand, så grundejerforeningen ikke
blive ansvarspådraget i tilfælde der sker en ulykke. Bestyrelsen udfører en årlig inspektion og foretager de nødvendige vedligeholdelser. Det er først, hvis vi ændrer noget eller sætter nye legeredskaber op at der skal laves
faldunderlag etc. Bestyrelsen har ikke planer om ændringer. I givet fald vil der blive lagt en beslutning frem på en
generalforsamling.
Saidaa Helene Petersen, Damhusvænget 40: Legepladsen burde nedlægges, da den er opholdssted for unge
mennsker. Bestyrelsen har fokus på problemet.
Jørgen Boye, Myremosevej 1: Der er problemer med knallerter på stierne. Bestyrelsen opfordrer beboerne til selv
at tale med de unge, alternativt at tage kontakt til politiet.
Svend Lysemose, Damgårdsvej 91: Boet efter Mogens Andreasen, kan det ikke blive overdraget til grundejerforeningen? Bestyrelsen forklarede at boet ligger hos en engelsk advokat og det er svært at få løst det juridiske i en
eventuel overdragelse. Boets værdi er 0 kr.
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