GRUNDEJERFORENINGEN ’BUSKELUND’
Referat af generalforsamling 20-04-2016
________________________________________________________________________________________________________________

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent

Dirigent: Jesper Bladt Andersen
Referent: Nete Valentin

2.

Beretning fra bestyrelsen.

Traditionen tro startede året med at der blev holdt fastelavnsfest i skatehallen. Der er fortsat
god opbakning til dette arrangement hvorfor det forventes at vi fortsætte med det.
Generalforsamling blev afholdt med pænt fremmøde, men på trods af mange fremmødte viste
det sig mere end svært at få besat pladserne i bestyrelsen. Derfor endte bestyrelsen med kun
at bestå af 3, i stedet for 4 og som 5 som tidligere.
Fælles arealerne blev passet af Nørreskov Anlægsgartner og bestyrelsen har været meget
tilfredse med det udførte arbejde. Priserne blev afprøvet i vinters og Nørreskov anlægsgartner
var fortsat konkurrencedygtig.
Sankt Hans blev afholdt med stort fremmøde og det var en meget hyggelig dag. I bestyrelsen
valgte vi ikke at afholde

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge
Regnskabet blev godkendt.
Det blev kommenteret at der er15 som mangler at betaler kontingent.

4. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent og eventuelle gebyrer
a. Kontingent for 2016 kr. uændret til 400 p.a. pr. medlem: Godkendt
b. Rykkergebyr uændret kr. 100 pr. rykker: Godkendt
c. Ved besvarelse af skemaer fra ejendomsmæglere ved salg af bolig betales kr. 1.000 til
grundejerforeningen: Godkendt

5. Forslag fra bestyrelse
Der var ikke forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne.
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7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
a. Bestyrelse på valg:

Knud Gyldenløv (BH 23) - Valgt

8. Valg af revisor
a.

Torben Agersbæk Ali (BH 194) valgt

9. Eventuelt
Der er indhentet tilbud på omlægning af stien mellem Vester Højmarksvej og
Buskelundhøjen. Det gøres et yderligere forsøg på at få kommunen til at hjælpe med
opgaven.

Konstituering: Finder sted på først kommende bestyrelsesmøde.

________________________
Jesper Bladt Andersen, dirigent
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