Referat Vesterby Ejerlaug Generalforsamling 21.04.2015
Deltagere: B1, B5, B7, B9, B2, B8, K2, K4, K6, K8, K12, fuldmagt fra K9.

Lars (B7–ref.)

Per bød velkommen og pegede på Jan som dirigent.

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Jan (K8) blev valgt som dirigent, Lars (B7) som referent og stemmetællere blev Ashen (K2) og Kirsten (K6)
Dirigenten kunne konstatere at, generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til
vedtægterne.

2. Formandens beretning
Formanden Per (B8) fremlagde den skriftlige beretning og nævnte bl.a. , at der ikke var kommet nogle
bemærkninger vedr. vores revideret vedtægter og at de vil blive sendt af sted til HTK.
Det gode naboskab blev også nævnt og der blev opfordret til, at udvise hensyn.
Beretningen blev godkendt.
3. Godkendelse af regnskab.
Grethe fremlagde regnskabet og nævnte, at der har været lidt problemer med kontingent indbetalingerne.
Regnskabet blev vedtaget.
4. Forslag fra bestyrelsen, næste års budget og kontingent
Budgettet fastholdes på nuværende niveau, Peter (B1)havde dog en kommentar, at vi ikke havde budgetteret
med, at vi skal have tinglyst vores nye vedtægter. Grethe svarede, at de penge kan vi godt finde.
Kontingentet fastholdes på nuværende niveau og bliver fremover kun opkrævet 1 gang årligt
til betaling d. 1. februar.
Budgettet blev vedtaget.
5. Forslag fra medlemmer
Ingen forslag
6. Valg af formand
Søren (K12) overtager formandsposter efter Per. Søren blev valgt med applaus.
Grethe (K4) er på valg for 2-årig periode til bestyrelsen og modtager genvalg, Grethe blev valgt med applaus og
forsætter som kassere.
7. Valg af ørige bestyrelsesmedlemmer, for en 2-årig periode.
Lars(B7) er på valg og er villig til genvalg, Lars blev valgt med applaus.
Per (B8) er på valg og er villig til genvalg, Per blev valgt med applaus.
Vores nuværende suppleanter Troels (K14) og Hans Erik (K6) er også på valg og generalforsamlingen
valgte dem stor med applaus.
8. Valg af revisor
Bestyrelsen forslår genvalg af Frank (B9), Frank blev valgt med applaus
Pause

9. Evt.


Peter spørger ind til vores aftale med Dong og om vi i bestyrelsen kender noget til, de forhandlinger HTK. ,
har mht. overtagelse af vejbelysningen i kommunen.
Per svarede, at vores aftale med Dong er, at vi ikke betaler for forbrug, men pr. enhed.
Mht. at HTK., overtager vejbelysningen siger Per, at det desværre ikke gælder vores område.



Søren nævner, at de har fået udskiftet TBV ventilen på deres fjernvarmeunit, som regulerer det varme vand.
Per har lagt en video ud på vores hjemmeside, hvor man få vist hvordan man checke det varme vand, altså
om ventilen fungere.



Repræsentativt demokrati, Jan fortæller om den proces der er sat i gang mht. GF. Torstorp. Der er sendt et
brev til Borgmesteren omhandlende problemerne og Ziegler har meldt tilbage, at han er villig til at mødes.



Skattesagen, Søren fortæller at de har kontaktet Skat for ca. 2 måneder siden. Skat kunne godt finde vores
sag, men havde intet fortaget sig. Der er nu indsendt en klage, en klage over manglende sagsbehandling.



Parkering på vores veje blev igen debatteret. Problemet er specielt på Kornelhegnet, hvor enkelte
ejendomme ikke har de i lokalplanen krævede p pladser.
Der var bred enighed på generalforsamlingen om, at der må findes en løsning så der ikke opstår yderligere
”problemer”. Vi enes om, at der i dette referat igen må opfodres til DET GODE NABOSKAB !
Eksempelvis, at de ejendomme der ikke har de krævede p pladser på egen grund anlægger disse.
Eksempelvis, at de ejendomme der har p pladser nok på egen grund også bruger disse i stedet for,
at parkere ude på vejen
Dirigenten takkede for god ro og orden

