Begivenhed
Tidspunkt
Deltagende parceller

Generalforsamling 2011
26. maj 2011, kl. 19.00
11, 12, 13, 15, 17, 26, 35, 41

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab
4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fremadrettet fastsættes til 2.000,- årligt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Heino Borella (kasserer) ønsker ikke genvalg, Lars Jansson
(bestyrelsesmedlem) ønsker ikke genvalg, Claus Jessing (formand) ønsker
ikke genvalg.
6. Valg af en revisor og revisorsuppleant
7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
8. Eventuelt
Ad 1.
Grundet det relativt lave fremmøde besluttedes det at der ikke var behov for en
dirigent.
Ad 2.
Der har ikke været meget arbejde for bestyrelsen det forgangne år. Bestyrelsen
har været i kontakt med Solrød Kommune for at høre om der fandtes retningslinier
for hvordan en grundejerforening forholder sig ved:
•
•

Manglende deltagelse i bestyrelsesarbejdet (ingen anbefalinger fra
kommunen)
Restancer (ingen anbefalinger fra kommunen)

Desuden har bestyrelsen haft en anlægsgartner til at vurdere træerne på
Bakkelund og hans vurdering var, at på nær de senest plantede træer på den store
overkørsel ud for nr. 17 kan alle stivere på træerne i Bakkelund godt fjernes og
smides ud til storskrald.
Bestyrelsen har kontaktet en reperatør med henblik på forsegling af de revner, der
er kommet i asfalten som følge af den lange og hårde vinter. Solrød Kommune bør
dog kontaktes for at afklare om det er noget, der vil blive addresseret i forbindelse
med den femårs gennemgang, der formodes at blive afholdt omkring overdragelsen
af vejen fra entreprenøren til kommunen. Forsegling af revner koster DKK 5.000,- i
opstart og derefter DKK 20,- pr. Meter forsegling.
De løse sten i overkørslen mellem Bakkelund og Rødstens Allé er meldt til Solrød
Kommune og vil blive taget ind som en del af den reglemæssige vedligehold af
offentlig vej.
Ad 3
I kassererens fravær gennemgik formanden regnskabet, der blev enstemmigt
vedtaget.

Ad. 4
Kontingentet blev fastsat til DKK 2.000,- fremadrettet.
Ad. 5
Ny bestyrelse (inkl. en suppleant) består nu af:
Alex Petersen (Bakkelund 9)
Louise Bossen (Bakkelund 13)
Anja Englev (Bakkelund 17)
Torben Nielsen (Bakkelund 41)
Bestyrelsen konstituerer sig selv mht. formand, kasserer, menigt medlem og
suppleant ved første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse.
Ad. 6
Den eksisterende revisor (Lars Ypkendanz, Bakkelund 31) og revisorsuppleant
(Morten Winther, Bakkelund 10) blev genvalgt uden kamp.
Ad. 7
Ingen.
Ad. 8
Set i lyset af at der nu er et samlet udestående på DKK 7.000,- i manglende
betalinger af kontingent blev det diskuteret om der skal pålægges et gebyr ved
manglende betaling. Der vil forsøgsvis blive pålagt DKK 100,- ved næste års
opkrævning hvis den ikke bliver betalt.
Festudvalget til planlægning af den næste vejfest er rykket et par lommer ned så
det denne gang består af parcellerne 26, 28, 30, 32, 19, 21, 23 og 25. Opfordring
til at mødes vil blive omdelt til de nævnte parceller. Camilla Winther, Bakkelund 10,
ligger inde med kontaktinformationer til teltudlejning, borde og stole, service m.m.

