Referat generalforsamling
Frank og Karen 29. marts 2022
1) Valg af dirigent.


Peter blev valgt. Peter takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen til
generalforsamlingen var lovligt varslet, mindst 15 dage før afholdelse.

2) Bestyrelsens beretning.


Beretning blev godkendt – se bilag

3) Forelæggelse af revideret regnskab 2021


Regnskab blev godkendt – se bilag

4) Forslag fra bestyrelsen.





Kontingent 1500 kr. – enstemmigt vedtaget.
Ændringer af vedtægter – blev ikke vedtaget da det kræver 2/3 af alle stemmeberettigede
på KBV og FJV, der er afleveret 53 fuldmagter inkl. dem der afleverede på
generalforsamlingen. Det kræver 83 for at vedtægtsændringer kan vedtages.
Sommerfest – der blev ikke fundet et festudvalg, sommerfesten er udsat på ubestemt tid.
Mangler der gæste-parkering på FJV – Det blev bestemt at bestyrelsen skal arbejde videre
med mulighederne for at lave ekstra p-pladser på FJV, 18 stemte for, 3 stemte imod.

5) Forslag fra medlemmerne.





Nedsættelse af kontingent til 1200 kr. – forslaget blev nedstemt (1 for, 21 imod)
Færre græsslåninger og mere kantskæring – forslaget blev nedstemt (2 for, 1 stemte ikke,
19 imod)
Udsæt grønne containere til slut august – forslaget blev nedstemt (1 for, 1 stemte ikke, 20
imod)
Skal vi have en ager af vilde blomster – det blev besluttet at der skal undersøges om der er
et egnet areal til udlægning, og hvad der derefter kræves af arbejder for at få arealet gjort
klar. Evt. kigge på det på vores fælles havedag søndag d. 24. april 2022. (11 for, 4 stemte
ikke, 7 imod)

6) Budget 2022


Budgettet blev godkendt – se bilag

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.






Kim (på valg) – Kim blev enstemmigt valgt
Sandra (på valg) – Sandra blev enstemmigt valgt
Annika (på valg) – Annika blev enstemmigt valgt
Kenneth (ikke på valg)
Morten (ikke på valg)



2 suppleanter på valg – Michael (KBV84) og Trine (KBV20) ønskede begge genvalg, Katrine
(FJV 81) stillede op som ny suppleant
Efter skriftlig afstemning blev Trine og Katrine valgt
Stemmerne blev: Trine 19 stemmer, Katrine 17 stemmer, Michael 4 stemmer og 2 blanke.

8) Valg af revisor.


Bestyrelsen foreslog Poul Borghus – Poul blev enstemmigt valgt




Katrine spurgte om ejerskab af skoven, skoven er privat ejet.
Bente spurgte til beskæring af træer fra privat skov, man må som udgangspunkt ikke
beskære træer fra andres private grund, men vi må selvfølgelig gerne fjerne det, der er
selvsået på vores fællesareal langs skoven.
Else mener at skoven bliver ejet af en person ved navn Asbjørn.
Katrine spørger om man må trække strøm ud i carporten på FJV, det må man gerne, man
skal blot retablere fællesarealer efter sig.
Ove spørger til de høje træer langs Nordre Højmarksvej, kommunen har plan for fældning
af træerne gennem en årrække, man kan få udleveret rapporten på mail ved at ansøge hos
Kim Prang.
Claus spørger til campingvogne og Trailere på fælles p-pladsen på KBV, p-pladsen var helt
ryddet sidste sommer for de campingvogne og trailere der ikke hørte til på KBV eller FJV.

9) Evt.








Peter takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet.

