Skovbyvej Grundejerforening

Referat af generalforsamlingen onsdag den 21. juni 2006

1. Flemming Bjerre blev valgt til dirigent.
2. Indvarslingen var foretaget i overensstemmelse med vedtægterne, men man
ønskede at indkaldelsen skulle sendes rundt pr. brev.
3. Formandens beretning blev godkendt.
4. Regnskabet blev godkendt.
5. Der blev fremlagt 2 forslag fra bestyrelsen:
6. Forslag 1:
Fællesarealerne - Det mellemste areal: Jorden fra anlægget af vejen skal blive
liggende og jævnes ud. Der skal etableres en bakke i det fjerneste hjørne evt
som hestesko samt bålplads og enkelte legeredskaber. Etableringen af
”bakken” skal afstemmes med nabogrundene, således at de får så lidt gener
som muligt.
Det øverste areal: multibane på ca 12 x 25 m som kan bruges til diverse
boldspil, rulleskøjter, skate plads til festtelt og om vinteren overrisles med
vand til skøjtebane – Det blev besluttet at arealet skal henlægge som
græsareal indtil videre indtil mellemarealet er blevet etableret. Der undersøges
hvilke muligheder der er for at finansiere en multibane der nok vil komme til at
koste omkring kr. 60. – 70.000.
For begge arealers vedkommende skal de sprøjtes, fræses og såes til med
græs i løbet a efteråret 2006. Der indkaldes til arbejdsdag.
Forslag 2
Vedtægsændring - § 14 stk. 1 ændres til ”ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden den 15. april i Børkop Kommune”. § 14 stk. 4 ændres til
”Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.”
Dette blev godkendt.
7. Kontingentet for 2006 blev vedtaget med et bidrag pr. husstand på kr 1000,-.
8. Formand, bestyrelsesmedlemmer og revisor blev genvalgt.
Under Eventuelt blev der fremsat ønske om at vi fandt en fællesløsning for
snerydning. Der blev også orienteret om at der opsættes nummerskilte samt
”blind vej” skilt ved de 2 indfaldsveje til henholdsvis 18A – 18K og 20A – 20K.
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