Ordinær generalforsamling 2017
Du/I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Frank Jægers Vej & Karen Blixens Vej.

Onsdag den 21. marts 2018, kl. 19.00 i ØBG s lokaler, Buskelund skolen.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Forlæggelse af revideret regnskab
Forslag fra bestyrelsen:
3.1 Kontingent forbliver kr.1500.
3.2 Reparation af sidste del af FJV faskiner, 2018, ca 60.000,3.3 Reparation af skur på FJV ca 50.000,- trænger til renovering.

4.

Forslag fra medlemmerne.
Skal være bestyrelsen i hænde senest 14. marts .

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Siddende Medlemmer:
Formand
Menig
Menig
Kasser
Menig

John Lund
Bente Poulsen
Mona Nielsen
Peter Skov
Jørn Christensen

KBV 114
FJV 72
FJV 43
KBV 126
KBV 156

Suppleanter:
6.

Else Bay Drejer
FJV 41
Kaj Andreassen
KBV 168
Vi skal have fundet to medlemmer, da Jørn Christensen og John Lund ikke genopstiller.
samt en suppleant fra KBV, da Kaj Andreasen ikke genopstiller.

7.

Valg af revisor:
På valg er: Poul Borghus

8.

Godkendelse af budget 2018.

9.

Eventuelt.

Regnskab 2017 og budgetforslag 2018 kan ses under 2018 på hjemmesiden

Der vil blive serveret øl/vand/kaffe og brød på Generalforsamlingen
Ingen tilmelding nødvendig.

Bestyrelsens beretning:
Indkaldelse foregår ved opslag på begge veje og kontingent opkrævning foregår ved omdeling. Det digitalt fungerede ikke
der skulle omdeles ca 32 rykkere.
BESTYRELSEN.
Vi har haft 4 møder, hvor vi har diskuteret løst og fast.
GRÆSSLÅNING:
Husk at hvis der placeres fodboldmål eller andet på fællesarealerne skal de tages ind igen så der kan blive slået græs.
GRØNNE AREALER:
Det ser pænt ud på området.
Der bliver opstillet container til grøntaffald uge 25 og 26.
VEJE:
Det er planen at vi skal afsætte ca 50.000,- om året til vejvedligehold, dette er gået meget godt, så vi er nået 1.000.000,- i
indestående, så vi er halvvejs.
På sidste generalforsamling besluttede vi at de sidste to sektioner af FJV skulle have renoveret deres accudræn. Vi fik kun råd til at
renovere den ene, da vi i samme omgang igangsatte etablering af P pladser på KBV. Mellem 62 og 86, den er nu etableret, dog
mangler der at bliver sået græs. De er beregnet for at man kan kører ind og dreje rundt for dermed at parkere med bagenden op af
86, så man kan kører med forenden ud på vejen. Krav fra byggesags afdelingen.
Vi fik også lappet alle revnerne på KBV asfalt, så det kan holde længere.
GENBRUGSPLADS:
Der er rigtig mange som afleverer papiret rigtigt, men der er nogle som glemmer at tage plastikposer og papkasser med hjem igen.
Vær lige opmærksom på, at vi ikke har nogen ansat til at holde rent!
HUNDELUFTNING:
De fleste er blevet gode til at have deres hund i snor 
SNERYDNING:
For god ordens skyld nævnes også lige, at alle grundejere har pligt til at rydde sne ud for eget hus ud til midten af vejen. Sne skal
kastes ind på egen grund eller i rabatten. De veje som ikke har nogle grundejere, skal holdes af grundejerforeningen.
Vi henstiller til at der ikke benyttes salt til vejene, da det tærer hårdt på dem. Grus kan benyttes istedet.
Vi har i år entreret med et firma som skraber for sne og gruser når det er nødvendigt.
KONTINGENT:
Der skal hvert år indbetales på samme bank konto, som også kan findes på hjemmesiden (Reg. 7170 konto 1733322). Da der
som regel ikke ændres i kontingentstørrelsen, så vil det være en god hjælp, hvis betalingen bliver lagt ind til automatisk betaling,
igennem jeres bank, til 1. maj. Husk at skrive FJV nr.xx eller KBV nr.xx i besked til modtager. På forhånd tak.
HJEMMESIDE:
Vi får en ny hjemmeside, som kan benyttes på alle platforme, når den går i luften (omkring generalforsamlingen) så kan man
tilmelde sig nyheder på siden, og dermed få en mail, når der bliver lagt dokumenter op på siden.
Dette anbefales på det kraftigste, så vi sikre at flest mulig får læst referat og budgetter.
HJEMMESIDEN: http://www.frankogkaren.dk/
På bestyrelsens vegne
John Lund

