Referat af Ordinær Generalforsamling i Ny-Bringe Grundejerforening
30. april 2016 kl. 14, Kaningården
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår fremlægges til godkendelse
4. Forslag til budget og kontingent for det kommende Regnskabsår
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 3 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10.. Indkomne forslag
a) Vejvedligeholdelse

Grundejerforeningen skal jf. Vedtægterne forestå vedligeholdelse af vejene i
grundejerforeningen. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at
beskrive, hvordan belægningen på de private fællesveje i Grundejerforeningen skal
vedligeholdes. Gruppen skal på baggrund af deres arbejde på en generalforsamling
forelægge deres anbefaling til, hvordan denne opgave kan finansieres.
Forslaget er indsendt af Formand for Ny Bringe Grundejerforening Heidi Storck, BT 18.

b) Yousee

Der er stillet spørgsmål ved Yousee-kontrakten. Det foreslås, at der nedsættes en
arbejdsgruppe, der får til opgave at belyse behovet for at forny kontrakten med Yousee.
Gruppen skal på baggrund af deres arbejde på en generalforsamling forelægge deres
anbefaling.
Forslaget er indsendt af Formand for Ny Bringe Grundejerforening Heidi Storck, BT 18.

11. Eventuelt
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1. Valg af dirigent
Jens Peter Olsen BK 18 blev enstemmigt valg, og erklærede den ordinære
generalforsamling for lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Formandens beretning blev godkendt. Generalforsamlingen anbefalede, at bestyrelsen
så på arbejdsgangene ved kontingentinddrivelse. Bestyrelsen blev også bedt om, at
søge en løsning, så det er muligt at have komfur, ovn og kaffemaskine tændt samtidig
i Kaningården.
3. Det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår fremlægges til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt. Der var tilslutning til, at overførsler til 2016 kunne bruges
til effektuering af tidligere generalforsamlingsbeslutninger f.eks. vedligeholdelse og
indkøb af projektor.
4. Forslag til budget og kontingent for det kommende Regnskabsår
Det fremsendte forslag til budget og kontingent for 2017 blev godkendt
5. Valg af formand
Heidi Storck blev enstemmigt genvalgt
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jens Madsen BT 04 blev valgt for 2 år
Helle Olesen BK 60 blev valgt for 2 år
Palle Grølsted BK 41 blev valgt for 2 år
Annette Debel BB 12 blev valgt for 1 år
7. Valg af 3 suppleanter
Jens Dyregaard BK 09, Allan Nielsen BB 54 og Susanne Hvergel BT 16 blev valgt i
nævnte rækkefølge.
8. Valg af 2 revisorer
Bo Søgaard BB 20 og Steen Damsgaard BK 62 blev genvalgt
9. Valg af 1 revisorsuppleant
Lars Nielsen BK 64 blev genvalgt
10. Indkomne forslag
De indkomne forslag blev vedtaget som fremsat
11. Eventuelt
Generalforsamlingen blev af medlem af Krudthusets Lokalråd orienteret om, at
Krudthuset har foranlediget en nabohøring, så der kan opsættes andre flag end
Dannebrog. Generalforsamlingen blev orienteret om, at Krudthuset beklagede
forløbet om deres flagstang. Generalforsamlingen blev orienteret om, at forløbet
kunne være undgået, hvis Krudthuset i god tid havde rettet henvendelse til
kommunens forvaltning.
Dirigent

Formand
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