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Eppedalen

GRUNDEJERFORENINGEN

SVOGERSLEV - 4000 ROSKILDE

_______________________________________________________________________
Svogerslev, den 25. november 2016
Til grundejerne i EPPEDALEN
Referat fra:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag, den 22. november 2016, 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 kan ses på foreningens hjemmeside.

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskab og beretning kan ses på foreningens hjemmeside.

4.

Forslag fra bestyrelsen: Ingen.

5.

Forslag fra medlemmerne: Fra Roland Klein, Hasselen 10 om nabohjælp, fra Alice
Nyholm og Bente Rasmussen om lys på hovedsti ved Bøgen og fra Mik Dyrfelt om
affaldssortering (forslagene kan ses på foreningens hjemmeside).

6.

Forelæggelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag til budget for 2016/2017 kan ses på foreningens hjemmeside.

7.

Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt valg af 3 suppleanter.
På valg er: kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19
best.medlem Per Sander, Egen 7
best.medlem Ole Nyholm, Bøgen 14
Suppleanter valgt sidste år: Flemming Henriksen, Torben Green og Eivind Eghave.

8.

Valg af revisor. Revisor skal være enten statsautoriseret eller registreret revisor.
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, lagt på foreningens hjemmeside, blev drøftet
affaldsordning, hvor der indtil udgangen af året er forsøgsordning i gang i Hasselen og
Granen. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at foretrukne løsning vil være
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affaldsordning, hvor der til hver husstand udleveres 2 affaldsbeholdere, og det derved vil
være muligt at undgå affaldscontainere på hovedstierne. Det blev tillige besluttet, at bestyrelsen skal anmode om møde med Roskilde Kommune for at redegøre for foreningens ønske og grund herfor. Såfremt møde ikke kan opnås, vil bestyrelsen skrive til forvaltningen
med præcision af generalforsamlingens beslutning.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
ad 3) Kassereren gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
ad 4) Intet.
ad 5) Forslag 1 fra Roland Klein, Hasselen 10 blev drøftet, og der var stemning for at få
etableret skilte med Nabohjælp som beskrevet i forslaget. I forslaget var ikke medtaget
udgift til opsætning/nedgravning af standere til skilte. Det blev derfor foreslået, at beløbsrammen blev hævet fra 10.901 til 25.000 kr.
Herefter blev forslaget godkendt med 18 stemmer for og 3 imod.
Forslag 2 og 3 fra henholdsvis Alice Nyholm og Bente Rasmussen, Bøgen 14 og 15 blev
behandlet samlet. Lys etableret i Bøgen som foreslået vil betyde en udgift på 160.000 kr.
Foreningen har foruden Bøgen også problem med lys på hovedstierne i Egen og Hasselen, hvorfor bestyrelsen stillede ændringsforslag gående ud på, at bestyrelsen undersøger
en samlet løsning på lys og rest asfaltering i Eppedalen. Forslagsstillerne var taget i ed og
havde godkendt ændringsforslaget.
Generalforsamlingen bemyndigede derefter bestyrelsen til at udarbejde en plan for opgaverne med samtidig prissætning og tidsplan i henhold til ændringsforslaget.
Forslag 4 fra Mik Dyrfeldt, Aspen 2 var der forslag om, at der på generalforsamlingen var
et punkt om affaldssortering. I forslaget var der ikke noget konkret at stemme om, men
som anført under pkt. 2 - bestyrelsens beretning, blev det besluttet, hvilken model foreningen ønsker og tillige besluttet, at dette meddeles forvaltningen i Roskilde Kommune.
ad 6) Budget 2016/2017 blev gennemgået, idet resultatet er uændret kontingent. I forbindelse med, at forslag 1 blev vedtaget med en beløbsramme på 25.000, foreslog kassereren, at dette tages af henlæggelserne.
Budgettet med foreslået ændring blev enstemmigt godkendt.
ad 7) Der var genvalg på alle poster – bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
ad 8) Hidtidig revisionsfirma Mazars ca. kr. 18.000. Tilbud fra RIR Revision, Roskilde kr.
18.750. Tilbud fra registreret revisionsfirma, IGM Revision kr. 12.500.
Generalforsamlingen besluttede at skifte til IGM Revision – Hovedvejen 4, 1 4000
Roskilde.
Kritisk revisor Frank Thaulow blev genvalgt.
ad 9) Under dette punkt blev spurgt til, hvad bestyrelsen har gjort i forbindelse med ulovlig
parkering i Aspen, hvortil blev svaret, at der er givet påmindelser om ikke at parkere på stierne. Det er især 2 beboere, der ser ud til at være udenfor pædagogisk rækkevidde.
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Bestyrelsen frarådede, at forslag om selvtægt overfor de formastelige tages i anvendelse,
men at beboerne iAspen måske samlet kunne henvende sig til de 2 syndere og anmode
om ikke fortsat at parkere iområdet.
Bestyrelsen opfordrede til at holde øje med, hvem der smider affald ved kuberne i Eppedalen, så vedkommende kan kontaktes og evt. politianmeldes.
Generalforsamlingen sluttede kL.20.25, hvorefter formanden takkede dirigenten for god
indsats. Dirigenten havde forinden takket forsamlingen for god ro og orden.
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