Referat af generalforsamlingen afholdt den 24. juni 2017 kl. 10,00 i teltet på legepladsen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning og godkendelse.
4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for fællesarealer og fælles anliggender til godkendelse.
5. Forslag, jf. § 4. Der er ingen indkommende forslag.
6. Forelæggelse af budget til godkendelse incl. kontingentfastsættelse og gebyrsatser.
Bestyrelsen foreslår kontingentet hævet med 200,00kr. med virkning pr. 01,01,2018.
7. Valg af formand for bestyrelsen i lige år.
8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen, på valg er:
Joan Sønderkær
nr. 212
Jeppe Poulsgaard
nr. 280
Harry Hansen
nr 237
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Velkomst ved Formand Gunner Jepsen
Ad 1:
HC/ Hans Christian Mouritsen (nr. 229) valg som dirigent
Joan Sønderkær (nr. 212) valg som referent.
Dirigenten takkede for valg og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed er
generalforsamlingen beslutningsdygtig.
Generalforsamlingen konstateres rettidigt indkaldt.
46 husstande er repræsenteret på generalforsamlingen.
Carsten Møller var fraværende fra bestyrelsen.

Ad2:
Gunner Jepsen (Formand) aflagde beretning.
Kommentar til formandens beretning.
Ejner (285). Det ville være en god ide at der kommer asfalt på, det vil sparre penge på sigt og det støver
meget når folk køre. En anden fortæller at han har prøvet at få indhentet oplysninger fra 2 forskellige
der laver asfalt og han oplyser at det vil koste ca. 450.000,00 kr. at få lagt asfalt på stamvejen plus
3500- 4000 kr. for ramper og det skulle holde til almindelig trafik. Nr. (260) forslår at der laves miljø
bum så der ikke køres for stærkt. Poul L (263) Det sidste møde omkring asfalt der var der en general
usikkerhed om underlag kan holde. Hans forslag er at der bliver hentet tilbud på hvad det koster samt
10 års vedligeholdelsesfrit.
Hjertestarter, bestyrelsen vil gerne have en tilkendegivelse på om vi skal have en hjertestarter. Det var
der flertal for så Poul L (263) forslog et ændringsforslag til budget 2018.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 3:
Regnskabet forelagt af Harry Hansen.
Regnskab revideret af den generalforsamlings valgte revisor Poul Lorentsen med blank påtegning.
Årets regnskab udsendt til alle sammen med indvarslingen til generalforsamlingen.
Kommentar til regnskabet.
Det er velfortjent at bestyrelsen holder en grillaften, da de udfører et stort arbejde.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4:
Der er ingen forslag om ekstraordinære aktiviteter.
Der er derfor ikke udarbejdet specifikke vedligeholdelsesplaner for det kommende år, og det
nuværende niveau opretholdes.
Ad 5:
Forslag jf § 4. Der er ingen indkommende forslag.

Ad 6:
Forelæggelse af budget til godkendelse incl. kontingentet fastsættelse og gebyrsatser
Bestyrelsen forslår kontingentet hæves med kr. 200,00 med virkning pr. 01,01,2018.
Harry Hansen (237) fremlage budget for 2018.
Poul Lorensen (263) foreslog at der blev sat 25000kr af til en hjertestarter samt opsætning og ca.
1500,00 kr. til serviceabonnement. Et stort flertal sagde ja til en hjertestarter.

Per Lykke Nielsen (227) En god ide at sætte penge af til hjemmeside, så det ser godt ud og det er der
folk kigger i dag samt bevæger sig meget på nettet.
Jeppe Poulgaard (280) spurgte om der var nogle, der var gode til at lave hjemmeside, men der var ingen
der meldte sig, for så kunne vi sparre nogle penge . Kontingentet har ikke været forhøjet siden 2006 og
der har været og vil komme flere udgifter til dræn / veje i de kommende år.
Forslag fra bestyrelsen med kontigentforhøjelse med 200,00 kr. blev godkendt.
Ad 7:
Der er ikke i ulige år valg af formand, hvorfor Gunner Jepsen fortsætter uændret som formand

Ad 8:
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Harry Hansen, Jeppe Poulsgaard og Joan Sønderkær modtog genvalg.
Alle tre blev valgt med akklamation.
Ad 9:
Valg af suppleanter. Følgende suppleanter blev valgt:
 Kurt Rand (246)
 Villy Knudsen (nr. 216)

Ad10:
Valg af revisor.
Poul Lorensen blev genvalgt som revisor
Ad 11:
Eventuelt:

Asfalt. Der var flertal for at bestyrelsen arbejder videre med indhentet tilbud på stamvejen og ramper
m.m. bestyrelsen arbejder videre med dette punkt og om der skal indkaldes til et ekstra ordinært
generalforsamling eller dette punkt vil blive sat på til næste år.

Referent: Joan Sønderkær. 30 juni 2017.

Gunner Jepsen / Formand

H.C.Mouritsen / Dirigent

Bestyrelsen har konstitueret sig efter følgende:
Formand:

Gunner Jepsen, Teglværksvej 4, 8723 Løsning
Tlf. 20811607 – hus nr. 312.
gj@gunnerjepsen.dk

Næstformand: Jeppe Poulsgaard, Årupparken 21, 8722 Hedensted
Tlf. 29228949 – hus nr. 280.
jeppe.poulsgaard@gmail.com
Kassere:

Harry Hansen, Dagnæs Boulevard 75, 8700 Horsens
Tlf. 22585697 – hus nr. 237
harryhansen@stofanet.dk

Sekretær:

Joan Sønderkær, Kirkevej 10, 8723 Løsning
Tlf. 21781187 – hus nr. 212
kontakt@sonderkaer.com
Steen Bülow, Linnet Skovvej, 7100 Vejle
Tlf. 20888626 – hus nr. 217.
steen@na-auto.dk
Carsten Møller, Højstrupvej 30, 7120 Vejle Ø
Tlf. 42127828 – hus nr. 329
Carsten.christian.moller@gmail.com
Henning Troelsen, Overvej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 24980747 – hus nr. 307.
troelsenhenning@gmail.com

Vej:
Grønne områder:
Legeplads og affald.
Bålplads:
Hjemmeside:
Dræn:
Badebro:

Harry Hansen
Carsten Møller
Steen Bülow
Gunner Jepsen
Jeppe Poulsgaard
Henning Troelsen
Harry Hansen

