Referat af grundejerforeningen Frank/Karen generalforsamling torsdag d. 21. marts 2019
Valg af dirigent: Gunhild Ballisager
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Formandens beretning:



Genbrugspladsen er ved KBV omlagt til de nye affaldscontainere ligeledes ved FJV.
Bestyrelsen har hvert sted forøget antallet af containere efter forbruget.
Alle containere + glascontainer tømmes hver 14.dag fremover.



Oversigt ved ind- og udkørsel fra KBV:
Træer og buske er blevet beskåret.



Container til haveaffald:
Blev flittigt brugt, i alt blev 4 containere fyldt.



Legepladsen:
Opsat 3.stk. nye bord/bænkesæt.
Hegn + boldvæg malet.
Opsat affaldsbeholder.



Der blev afholdt sommerfest med ganske god tilslutning.



Velkomst.
Der er udarbejdet en brochure- VELKOMMEN TIL GRUNDEJERFORENINGEN- til nytilflyttede med
div. oplysninger om hjemmeside, bestyrelsen osv.



Foreningens formue:
Bestyrelsen har nu sikret foreningens formue ved indløsning af værdipapirer og aktier, udbyttet er indsat på
grundejerforeningens konto.



Hække:
Mod fællesarealer skal klippes. Højden max 1,80 m iflg. Loven.



Carport FJV:
Udsat grundet nye undersøgelser af kloakforhold samt rep. priser.

En kedelig opfordring:
Til de få, der endnu ikke har forståelse for, at flertallet ikke vil bo på en losseplads. Det gælder i skoven
bag vores haveskur på FJV, der smides juletræer og visne potteplanter samt fliser og haveaffald.
Bestyrelsen opfordrer disse personer til at fjerne deres affald.

3 Fremlæggelse af revideret regnskab- Godkendt.
4 Forslag fra bestyrelsen:
4.1 Kontingent forbliver 1500 kr. - Godkendt
Betalingen skal forgå inden den 30/4 hvert år.
Betalingen skal sættes ind på Reg. 7170 Konto nr. 1733322. Husk at skrive KBV eller FJV samt
husnummer på indbetalingen.
4.2 Forskønnelse af legeplads/ grønne områder ca. 60.000 kr. - Godkendt.
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Forslag fra medlemmerne:
5.1 Henriette Bagger KBV 130:

Jeg ønsker mig brændende, at den fælles sortering ophører og at hver enkelt parcel får egne containere ved
hver husstand.
SVAR: Der var tilslutning fra to medlemmer.
5.2 Camilla Sølvsten KBV 34
Vi vil gerne have reparation af asfalt ud for KBV 34
SVAR: Vil blive udført, når vi har flere arb. af denne kategori.
5.3 Claus
Ønsker åben pap container erstattet med en som de 3 andre.
SVAR: Bestyrelsen vil gerne vente lidt endnu.
Rengøring af containere til plast og metal.
SVAR: Det var en god ide, bestyrelsen undersøger sagen.
5.4 John Lund KBV 114
Højmarksvejen.

Bestyrelsen skal arbejde for at få etableret en jord støjskærm ud mod

Enten som egenbetaling eller på anden måde. Støjen fra motorvejen er blevet markant værre, når
vinden er i den forkerte retning.
SVAR: Bestyrelsen forventer at få yderligere objektive målinger, når vinden er i den forkerte
retning.
5.5 Kaj Andreassen
Fremførte et udmærket projekt – NABOHJÆLP- Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil
tilslutte sig til NABOHJÆLP.
Tilmelding: www.nabohjælp.dk
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Siddende medlemmer: Formand Henning Glensgaard KBV 166
Kasserer Peter Skov KBV 126
Menig Sandra Gustavussen FJV 63
På valg er:
Bente Poulsen FJV 72 – Genvalgt
Nyvalgt: Claus Grand KBV 28
Valg af suppleanter:
Ove Jacobsen KBV 154 – Genvalgt
Else Drejer FJV 41 – Genvalgt
7 Valg af revisor:
På valg er: Poul Borghus - Genvalgt
8 Godkendelse af budget for 2019.
Legeredskab evt. vippe eller vippedyr slettes og de 5.000 kr overføres til maling af
redskabshus og legehus i alt 15.000 kr
Slettet blev også opstilling af informationstavle ved begge containerpladser, de 5000 kr.
indgår i årets resultat så det bliver 34.900 kr.
Herefter blev budget for 2019 godkendt.
9 Eventuelt:
Gammel sag vedr. diverse grundejeres inddragelse af fællesarealer til eget brug.
Bestyrelsen kontakter Silkeborg Kommune.

