Skovbyvej Grundejerforening

Referat fra Generalforsamlingen
onsdag den 25. marts 2009 kl. 19:00
Andkær, den 27. marts, 2009

Bank: Handelsbanken
Knt.nr.: 7623 1005026
Email: sg@skovbyvej.dk

1. Michael Andersen blev enstemmigt valgt til dirigent.
2. Formanden aflagde beretning. Se vedlagte bilag.
3. Regnskabet blev aflagt. Der er en kassebeholdning på kr. 42.120,42
Og et skyldigt beløb på kr. 2.000 som er restance i kontingent.
4. Der var ikke kommet nogen forslag.
5. Det blev vedtaget at vi fortsætter med kr. 1000,-/år i kontingent og
opkræves i 2 rater som hidtil. Kommer der ekstraordinære udgifter til
advokat etc. vurderes det hvor meget der ekstra skal indbetales.
6. Formanden blev genvalgt. (Freddy Jensen).
7. Resten af bestyrelsen blev genvalgt. (Arne Mikkelsen, Pia Westergaard og
Poul Erik Jensen).
8. Revisoren blev genvalgt. (Dorthe Madsen).
9. Under eventuelt foreslog Jørn at vi skulle sætte vores borde/bænke i stand
og sætte dem op på det mellemste fællesareal. Så skulle vi mødes den
første fredag i måneden. Jørn sørger for indkøb af lærkeplanker til
istandsættelse og supplerer selv med nødvendig arbejdskraft.
Vi enedes også om at indkalde til en fælles arbejdsdag, hvor der skulle
rives sten sammen, således der kan slås græs uden at få ødelagt sin
plæneklipper. Michael indkalder til arbejdsdagen.
Der blev ligeledes forelagt en ide om at vi i fællesskab kunne leje større
haveredskaber i en given weekend og så kunne dem der havde behov
melde sig på og deles om udgifterne. Flemming tager initiativ.
Der rundsendes en mailing liste til alle beboere. Hvis der er rettelser bedes
disse sendt til sg@skovbyvej.dk.
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Vi har fortsat en sag kørende omkring overdragelse af vej og fællesarealer.
Frode Søndergård har skiftet advokat til Ulla Holm.
Vi havde et møde med advokat Ulla Holm, Frode Søndergårds søn og en
repræsentant fra entreprenør Arne Hansen i september måned 2008, Under dette
møde påpegede vi mangler og dårligt udført arbejde over dem og deres konklusion
var at de (udstykker og entreprenør) skulle finde en løsning dem imellem, da
vejen i princippet ikke var overdraget og godkendt af Frode Søndergård.
I februar 2009 kom der meddelelse fra advokat Ulla Holm at udstykker og
entreprenør ikke kunne blive enige, da entreprenøren mente at vejanlægget var i
orden. Advokaten har nu fremsendt materialet til retten i Kolding som skal udpege
en syns-og skønsmand der så skal afgøre sagen.
Vores advokat Jens Møller har vi med på sidelinien for at sikre, at man får alt med,
således at vores klagemuligheder ikke bliver forringet, hvis vi skulle få brug for
det.
Ud over dette har der ikke været andet i det forløbne år.
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