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Eppedalen

GRUNDEJERFORENINGEN

SVOGERSLEV - 4000 ROSKILDE
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Svogerslev, den 27. november 2014
Til grundejerne i EPPEDALEN
Referat fra:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag, den 25. november 2014, kl. 19.00 på Lynghøjskolen i lokale 81 - 82.

DAGSORDEN:
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsens skriftlige beretning er vedlagt.

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskab og beretning er vedlagt.

4.

Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag fra bestyrelsen.

5.

Forslag fra medlemmerne: Der er ikke indkommet forslag.

6.

Forelæggelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag til budget for 2014/2015 vedlagt.

7.

Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt valg af 3 suppleanter.
På valg er: kasserer Ole Tang Christensen
best.medlem Ole Nyholm
best.medlem Per Sander
Suppleanter valgt sidste år: Flemming Henriksen, Torben Green og Ejvind Eghave.

8.

Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. En af revisorerne, samt en af
revisorsuppleanterne skal være statsautoriserede.
Sidste år blev genvalgt Mazar som revisor og Frank Thaulow som kritisk revisor.

9.

Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

REFERAT:
ad 1) Flemming Henriksen, Bøgen 10 blev enstemmigt valgt.
ad 2) Foruden den skriftlige beretning blev tilbud fra YouSee nævnt, idet grundejerne i
Eppedalen kan henvise til foreningsaftalen – nr. 82 - for at sikre den opnåede rabat til
Eppedalen.
Henvendelser om regnvand på parkeringsarealerne og vejen skal ske til kommunen og
ikke til bestyrelsen.

_______________________________________________________________________
GRUNDEJERFORENINGEN

Eppedalen

SVOGERSLEV - 4000 ROSKILDE

_______________________________________________________________________
Der var ros til vedligeholdelse af legepladsen, og der blev oplyst, at der efter asfaltarbejdet
er asfaltklumper på P-pladsen ved Fyrren, hvilket der rettes henvendelse til Pankas om.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
ad 3) Kassereren gennemgik regnskabet. Under dette punkt blev drøftet muligheden for
udskiftning af lamper til anden type, hvor det er muligt at anvende LED-pærer. Det vil være en stor omkostning, det vil tage mange år at afskrive, så i stedet anvendes sparepærer,
så længe det er muligt.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
ad 4) Der var ingen forslag til behandling.
ad 5) Der var ingen forslag til behandling.
ad 6) Budget 2014/2015 blev gennemgået, idet resultatet er uændret kontingent.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
ad 7) Der var genvalg på alle poster – bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
ad 8) Mazar genvalgt, hvilket også gælder kritisk revisor Frank Thaulow.
ad 9) Under dette punkt blev spurgt til vedtægterne, der trænger til en revision. Bestyrelsen er i gang med gennemgang og forslag til ajourførte vedtægter, der vil blive fremlagt til
godkendelse på næste ordinære generalforsamling.
Der blev spurgt til frekvens for gennemgang af pærer i udebelysningen, idet der p.t. er flere, der ikke virker. Bestyrelsen ser på problemet, men det vil være en god ting, hvis grundejerne vil give melding til bestyrelsen, når pærer ikke virker.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.40, hvorefter formanden takkede dirigenten for god
indsats.
Svogerslev den 01.12.2014

Svogerslev den 01.12.2014

Ole Nyholm
referent

Flemming Henriksen
dirigent

