GRUNDEJERF.RENTNGEN

Eppedalgn

svocERSLEV-4000RosKrLDE

Svogerslev, den 24. januar 2018

Til Grundeierne i EPPEDALEN
Referat fra
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
mandag, den22.januar201B kl. 19.00 på Lynghøjskolen, lokalerneSl -82.
DAGSORDEN:

1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af stemmetællere.

3.

Forslag fra medlemmer, der har skrevet under på anmodning om ekstraordinær
generalforsamling:
Der opsættes containere til henholdsvis glas og metal i de eksisterende kubegårde, og der
etableres en ny i Aspen til venstre for indkørslen til pladsen med campingvogne og en i
området ved Granen/Hasselen, så containerne i det område kan komme væk fra stierne.

Vi kan derved slippe for glas- og metalspande på egen grund og de omkostninger, der måtte
være forbundet hermed.
NB. Omkostninger for oprettelse og evt. tilpasning af kubegårde finansieres af foreningens
henlæggelser.

4.

Eventuelt.

Før den ekstraordinære generalforsamling blev indledt, takkede formand Allan Jensen tidligere
bestyrelsesmedlem, Anders Christensen, for hans tid i grundejerforeningens bestyrelse og oplyste, at
bestyrelsen havde påskønnet indsatsen fra Anders med hensyn til vedligeholdelsen af de grønne områder,
og det store arbejde med asfalteringen på vore stier i Eppedalen. Allan Jensen oplyste, at suppleant Torben
Gren Larsen indtrådte i bestyrelsen.

Ad 1) Bestyrelsen foreslog Flemming Henriksen, 810, der blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at
den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet.
Ad 2) Henning, 813, og Michelle, 42, blev valgt tilstemmeudvalg.

Ad 3)Anders Christensen, C14, gennemgik det fremsendte forslag. AC oplyste, at han i dag fra kommunen
har modtaget et skema med kommunens afstandsberegning, og foreslog at dette blev lagt på hlemmesiden.
Lene, H11, spurgtetilplacering af containerområdersamthøjde på indhegning. AC svarede på dette

Anne, H21, spurgte til initiativer og involvering fra kommunen.
Mik, 42, spurgte til afhentning af affaldsbeholdere.

Allan, 817, redegjorde for aftaler med kommunen.
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Kirsten, E4, spurgte til, hvorfor man skulle tilslutte sig forslaget om containergårde.

Anders, C14, besvarede flere af de stillede spørgsmå|.
Ole, 819, forklarede taksterne for 2018 og henviste til det uddelte materiale.
Niels, H7, oplyste at der faktisk også i den tidligere affaldsordning havde været mulighed for opkrævning af
lang transportvej for renovatøren, men kommunen havde ikke opkrævet det tidligere.
Bjørn, G2, havde spørgsmål til placering af affaldsbeholder.
Kaj, B'1, spurgte tilafstand (skel) iht. den brochure, der var blevet husstandsomdelt sammen med
affaldsbeholderne.

Allan, B17, påpegede at vi havde problemer med andet affald ide eksisterende kubegårde, og vi kunne
risikere at andre beboere her i Svogerslev ville komme til at bruge containergårdene.
Bente, H2, oplyste at der havde været problerner med forsøgsordningen.

Anders, C'14, svarede på problemer med oprydning.
Svend, H9, havde kommentar omkring afspærring af containerområdet.

Gl,

spurgte til størrelsen på containere

Anders, C14, forklarede størrelsen på containere, hvis der blev tale om en fællesordning.
Erik, E15, mindede om at vi også skulle huske det æstetiske med de nye affaldsbeholdere.
Anders, C14, mente at vi på et tidspunkt kunne få op til 3 affaldsbeholdere pr. parcel.
F7, mente ikke at der var stor fare for hærværk.
lda, 86, spurgte til opstartstidspunkt for den nye affaldsordning.
Det blev oplyst at sidste afhentning på gammel ordning er uge 6.
Hanne, EB, ville appellere til fællesskabet og udnytte kapaciteten af affaldsbeholdere, så dem der havde
plads skulle lade naboer/genboere bruge ens affaldsbeholder, hvis man ikke selv kunne fylde den op.
Herefter lukkede dirigenten debatten og generalforsamlingen overgik til stemmeafgivning.
Stemmeudvalget fik indsamlet stemmesedler og gjorde de afgivne stemmer op.
For etablering af nye containergårde:

STEMMER FOR:79
STEMMER IMOD: 15
UGYLDIGE STEMMER:

1

Bestyrelsen havde stillet ændringsforslag til finansieringen, så man ikke tog af henlæggelser til asfalt og
kloakker, men der blev opkrævet et ekstraordinært kontingent over de naeste 4 rater kontingent (75 kr. pr.
rate). Det var anslået at udgiften til etablering og renovering af eksisterende kubegårde var på ca. kr. 52 500
inkl. moms.
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Dirigenten besluttede, at hvis man stemte for finansiering via foreningens henlæggelser skulle der anføres
på stemmesedlen. Hvis man stemte for finansiering via kontingent-forhøjelse skulle der anføres 2 på
stemmesedlen.

1

Stemmeudvalget fik indsamlet stemmesedler, og gjorde de afgivne stemmer op.
FINANSIERING VIA FORENINGENS HENLÆGGELSER: 20 STEMMER
FINANSIERING VIA KONTINGENTFORHØJELSE: 72 STEMMER
UGYLDIGE STEMMESEDLER: 3 STEMMER
Ad 4)Anders, C14, fortalte nærmere omkring henvendelsen han havde fået på mailfra kommunen idag.
E28 gjorde opmærksom på rnærkat, der kan sættes på gammelskraldespand, så renovatøren kan tage den
med.

Ove, A13, spurgte til andet restaffald.

Torben spurgte til affaldsregulativ, og beregning af afstand.
Anden beboer spurgte til kommunens afstandsberegning og placering af affaldsbeholder.
Formanden takkede for det store fremmøde, og dirigenten iukkede herefter generalforsamlingen

Flemming Henrikse
Dirigent

Per Sander
Referent

