Vesterby 22. Juni 2020

Referat fra Generalforsamling i Vesterby Ejerlaug den 18. juni 2020
Deltagere:

B1, B3, B5 og B6
K2, K5, K6, K8, K9, K10 og K12
Referent: Jan K8
Formanden bød velkommen til de fremmødte.
Vi talte kort om årsagen til den udskudte GF grundet corona situationen.
1. Valg af dirigent og referent:
Peter B1 blev valgt som dirigent.
Jan skriver referat.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen trods alt var lovligt indkaldt iht. vedtægterne.
2. Valg af stemmetællere:
Vi afventede med valg af stemmetællere til det evt. blev aktuelt – hvilket det ikke gjorde.
3. Formandens beretning:
Formanden gennemgik kort beretningen.
Kent Kølvig (tidligere K9) havde bedt om at få bemærket at hans støttemur mod Syrenhegnet ikke var påvirket af
revner fra de store træer der nu er fældet. Bemærkningen er taget til efterretning og noteret.
Beretningen blev herefter godkendt.
4. Fremlæggelse af regnskab 2019:
Peter fremlagde regnskabet.
Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2019, kr. 28.465,Peter gennemgik de enkelte punkter hvorefter regnskabet blev godkendt.
5. Fremlæggelse af budget 2021:
Peter og Jan gennemgik budgettet. Kontingent i 2021 til vores egen forening er som i 2020, kr. 100.
Det gennemsnitlige beløb der yderligere skal betales til den store grundejerforening udgør pr. parcel, kr. 2.720,Budgettet blev vedtaget.
6. Forslag fra medlemmerne:
Ingen forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand Jan (K8) og næstformand Hans Erik (K6) er på valg og modtager ikke genvalg.
Ahsen (K2) blev valgt som ny formand og Thomas (K9) blev valgt som ny næstformand.
Peter fortsætter som kasserer og var ikke på valg.
Der er pt. ingen suppleanter i foreningen, men 2 ledige poster.
Bestyrelsen og forsamlingen takkede Hans Erik (in absentia) og Jan for deres indsats i bestyrelsen.
8. Valg af revisor:
Helle (B6) er revisor og er på valg. Helle modtager ikke genvalg.
Susanne (B3) blev valgt som revisor in absentia.
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9. Vesterby Ejerlaug:
Ud over hvad der er skrevet om i formandens beretning talte vi om hvordan den kommende Ring 5 ville få indflydelse
på vores forening.
Der blev talt om de igangværende byggerier omkring Torstorp og den tilhørende trafik.
Vi talte om snerydning og de ”huller” den kommunale ordning efterlader, da de kun rydder og har ansvar på hverdage i dagstimerne.
Ikke at det jo har været et problem i de seneste år, men vi har før været udfordret af sne og is om vinteren.
Et emne som den nye bestyrelse kan arbejde videre med.
Gode forslag er dog som altid velkommen.
10. Nyt fra GF Torstorp:
Træerne på volden ved Blommehegnet fældes til efteråret. Blev ikke udført i foråret grundet corona.
11. Eventuelt
Forsamlingen takkede Peter (B1) for det gode initiativ omkring fælles opsamling af haveaffald i juli.

Formanden takkede for god ro og orden.
Mødet sluttede kl. 20.15.
Efterskrift den 22. juni 2020:
Pkt. 7:

Søren Roland (K12) har bemærket at vi på mødet ikke fik talt om suppleanter selv om det står i
indkaldelsen.
Søren ønsker, som også anført, at genopstille som suppleant for det kommende år.

Pkt. 8:

Susanne (B3) var ikke selv til stede på mødet og har efterfølgende oplyst at hun ikke ønsker at være revisor
i foreningen.
Vi mangler derfor pt. en revisor i foreningen.

Side 2 af 2

