Hørup d. 26. april 2016
Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trompeterager
Afholdt den 26. april 2016
Mødereferat:
Generalforsamlingen:
Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte.
Til stede var 15 medlemmer af grundejerforeningen indeholdt bestyrelsen, heraf var 12 parceller
repræsenteret.
1) Valg af dirigent:
Bjarne S. Nielsen, Trompeterager 10 blev foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til
foreningens vedtægter. Dirigenten gav derefter ordet til formanden.
2) Formandens beretning:
Der har været en del snak med kommunen i det sidste års tid, der er dog desværre ikke sket
så meget som vi kunne håbe, indtil videre er der blevet fjernet et par kant pæle omkring
indkørsel til Trompeterager.
Formanden gennemgik derefter kort kommunikationen med kommunen.
Snak omkring vand fra det grønne område hos Nummer 21, dette er dog ikke kommunens
ansvar, og de vil derfor ikke gøre noget ved problemet.
Der har været lidt snak omkring buskrydning/træfældning i læbæltet i den sydlige del af
Trompeterager, dette er håndteret af beboerne selv.
Derudover har vi holdt en aktivitetsdag, der blev opsat et nyt bold hegn, og ryddet lidt
ukrudt, efterfølgende blev der budt på pølser, øl og vand til de fremmødte.
Formandens beretning blev efterfølgende godkendt.
3) Kassererens beretning:
Kassereren gennemgik årets regnskab.
Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet og kassererens
beretning blev efterfølgende godkendt.
4) Valg til bestyrelsen:
- På valg er:
- Formand: Anton Klaaby, Trompeterager 26, modtager genvalg
i. Enstemmig genvalgt
- 1. Suppleant: Brian Mikkelsen, Trompeterager 36, modtager genvalg
i. Enstemmig genvalgt
- 2. Suppleant: Jonna Hollensen, Trompeterager 42, modtager genvalg
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i. Enstemmig genvalgt
5) Valg af revisor og revisorsuppleant:
- På valg er:
- Revisor; Christian Dumstrei, Trompeterager 27, Modtager genvalg
i. Enstemmig genvalgt
- Revisorsuppleant Sonja Jeppesen, Trompeterager 34, modtager genvalg.
i. Enstemmig genvalgt
6) Indkomne forslag:
-

-

Forslag fremlagt af Søren Laue Schulz nr 24, ”Nabo Hjælp” skilte;
” Have flere Nabo skilte ved vores cykelsti, måske her ned ved os og måske ved en af de
andre.
Eller måske ved alle tre, de var jo ikke så dyre, så vidt jeg ved :-) ”
Der blev i forlængelse af forslaget afholdt 2 afstemninger omkring skiltning.
i. Afstemning omkring opsættelse af 1 ekstra skilt ved stien ud fra nummer 26.
1. Vedtaget med 14 stemmer ud af 15.
ii. Afstemning omkring opsættelse af ydereligere 2 skilte ved resterende indfalds
stier.
1. Ikke vedtaget.

7) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2017:
- Bestyrelsen foreslår kontingent for 2017 fastsat uændret til 350,00 kr.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
8) Eventuelt:
Sonja: Aktivitetsdag, hvornår og hvilke husstande.
Svar: Dato ikke fastsat, men det er primært ulige husnumre i år.
Helle: Angående nabohjælp og skiltning, vi kunne også opfordre husstande der endnu ikke er
medlem.
Der vil til aktivitets dagen blive kigget på om vi kan hjælpe med vand problemet hos nummer 21.
Dirigenten rundede af, samt takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Efterfølgende blev ordet givet over til formanden.
Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

P.b.v.

Bjarne S. Nielsen
Dirigent

Anton Klaaby
Formand

Søren Kjærhus
Sekretær
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