Referat af generalforsamling
Søndag den 12. April 2015,
i Boldklubben Olympias klubhus
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Birthe (92) valgt som dirigent.
Anders (68) og Rikke (75) tager referat
Referat fra sidste generalforsamling er godkendt.
Kresten har indsigelse til dagsordenen, punkt 10.4: Kirsten (38) er på genvalg og ikke Charlotte
(24) som det fremgår af referatet. Generalforsamlingen er lovligt varslet og dagsordenen er
godkendt.
Formandens beretning:
• Gyda og Kim har 25 års jubilæum
• Renovering af kørevej er ikke afsluttet endnu. Det sidste bump skal flyttes, en klage fra
en grundejer skal behandles, den afsluttende påfyldning af kørevejen foretages snart.
• Vandstik til den tidligere tømmerhandel er fundet og sagen er afsluttet.
• Bestyrelsen overvejer afskaffelse af storskraldsordning.
• Ny trailer til haveforeningen er indkøbt.
• Det indskærpes at der kun må være en bil pr. hustand på haveforeningens
parkeringsplads.
• BRF kredit har genoptaget långivningen under forudsætning af at det samlede antal
hustande ikke overstiger 50.
• Realkredit Danmark har åbnet for långivning
• Havemandens arbejdsopgaver er blevet klarlagt og nedskrevet.
• En opfordring til forskønnelsesudvalget om at nedsætte et udvalg der undersøger
mulighederne for en indgangsportal til haveforeningen fra Englandsvej.
Bemærkning til årsregnskabet: Festudvalget har fået udbetalt for mange penge som reguleres i
næste regnskabsår. Honorar fra bestyrelsespost samt havemandshonorar er blevet sammenlagt
ved en fejl. Årsregnskabet godkendt.
Fremlæggelse af beretninger samt årsregnskab fra de forskellige udvalg:
 Festudvalget: Susanne (64) fremlægger beretning samt årsregnskab for
festudvalget og appellerer samtidig til at børnefamilie byder ind med aktiviteter
for børn til sommerfesten.
 Forskønnelsesudvalget opfordre til at beboere melder sig ind i
forskønnelsesudvalget
 Affaldsudvalget arbejder videre med at omtænke storskraldordningen
Der er ingen indvendinger til udvalgsregnskaberne.
Bestyrelsens forslag om ingen biler i haverne er vedtaget med 24 stemmer.
Budgettet godkendt med forbehold for at kommunikationsudvalget tildeles 8000 kr.
Valg af bestyrelse:
10.1 Kresten Thomsen (29) genvalgt som formand
10.2 Henriette Holm Pathare (62) valgt som bestyrelsesmedlem (med 16
stemmer)
10.3 Suppleanter: Anders Bo Nilsen (68) valgt, Susanne Hamilton (64) genvalgt
10.4 Kirsten Hyldquist Pedersen (38) valgt som revisor
10.5 Eva Algreen-Petersen (88) valgt som revisorsuppleant
Valg af havemand og –suppleant:
11.1 Marttin Christensen (78) genvalgt som havemand
11.2 Maja Sørensen (15) valgt som suppleant

VEND!

12: sammensætning af udvalg:
Festudvalget:
Ingrid Knudsen (1)
Lotte Wallin (13)
Eva Algreen-Petersen (88)
Susanne Hamilton (64)
Rolf Messerschmidt (69)
Forskønnelsesudvalget:
Ruben Mogensen (10)
Elisabeth Højlund (28)
Ingrid Knudsen (1)
Lotte Wallin(13)
Birthe Lauridsen(92)
Maj Pedersen(51)
Affaldsudvalget:
Susanne Hamilton (64)
Eva Algreen-Petersen (88)
Marttin Christensen(78)
Maja Sørensen (15)
Kommunikationsudvalget:
Susanne Hamilton(64)
Maja Sørensen(15)
Marttin Christensen(78)
Rikke Dalsgaard (75)
Fælleshus-udvalget:
Kresten Thomsen (29)
Signe Larsen (7)
Morgan Madsen (3)
Anders Bo Nilsen(68)
Alexander Westberg (26)
Henrik Svoldgaard (1)
Lotte Wallin (13)
Birthe Lauridsen (92)
Flagudvalget:
Morgan Madsen (3)
Ejvind Madsen (33)
Energiudvalget:
Kresten Thomsen (29)
Peter Flint (28)
13. Eventuelt:
• Henrik (1) efterlyser en facebookside for beboerne i Engly. Susanne (64) og Henrik (1)
opretter en side.
• Anders (68) forslår at der opsættes et skab til opbevarelse af nøgler til trailer. Bestyrelsen
kikker på muligheden.
• Der vil komme opslag om et kommende Engly-loppemarked der finder sted i maj.
• Susanne (64) bestiller muldjord i år.

