Generalforsamling 25. marts 2017
Ca. 40 deltog.
1. Valg af dirigent, Poul bliver valgt.
2. Formandens beretning. Formanden ønsker, at flere ville møde op til
arrangementerne. Det bliver kun hyggeligere, at flere møder op og hjælper. Det
styrker fællesskabet. Per bliver takket for sin tid som formand.
3. Aflæggelse af regnskab for 2006. Regnskabet godkendt.
4. Indkomne forslag
1.) Grundet stigende udgifter til vedligehold, foreslår bestyrelsen en forhøjelse af
lejen på 200 kr.
Der bliver fremhævet at det er på tide at lejen stiger. Henstiller til at man kigger på
udgifter i stedet for at sætte lejen op. Dagrenovation er tvungen. Der bliver ikke brugt
en øre for meget, vi kan godt bruge flere, vi er tit bremset/holdt tilbage pga for lidt
penge. Rensning af dræn bliver ikke gjort ordentligt, forslag om slamsuger en gang
årligt, efterår. Der bliver vedtaget, at lejen stiger med 200 kr.
2.) Forslag om ukrudtsbekæmpelse på hovedvejen, specielt langs hækkene.
En stemmer for, resten imod forslaget. Forslaget nedstemt.
3.) Forslag til opstilling af en container 2 gange årligt til haveaffald.
Container koster efter vægt, ca 2500 x 2. 50 kr pr mand der bruger, var for lidt til at
dække udgiften sidst, der bliver foreslået 100 kr. To stemmer for, forslaget nedstemt.
5. Valg af formand.
Henrik Göta have nr 46, bliver foreslået. Lone og Jytte takker nej. Henrik bliver valgt.
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
Der skal vælges 2 revisorer/bilagskontrollører. Genvalg af nuværende + Henning
have nr 10 + Marianne have nr 5. Bestyrelsesmedlemmer 2 stk, der bliver foreslået
Ali have nr 28 og Lone have nr 33, de bliver valgt.
7. Valg af 2 suppleanter
Valgt bliver Jytte have nr 35 og Henning have nr 10.
8. Eventuelt
Skal vandhanerne tages af til vinter. Ja, ellers springer de. De bliver efterhånden
udskiftet med nogen der ikke springer.
Den trailer der er til lån kan ikke bruges i dens stand, skal de repareres eller fjernes.
Den fjernes af ejer.
Er tanken på toilettet tæt eller utæt? Den er utæt på overfladen, tiden vil løse det.
Kommunen har godkendt tanken på skrift.

Der er aftalt møde med Vejle Spildevand om at grave kanalen fri helt til lossepladsen.
Skal renses 2 gange årligt.
Forslag til ventilation på toilet.
Der skal laves en ny låge, skal man købe eller lave en på årets arbejdsdag.
Rensning af dræn. der bliver foreslået et udvalg der står for rensning. Det bliver taget
op igen til næste år, da der allerede er lavet en aftale ang havetromle, vandhane og
dræn.
Skal der også lægges ral ud på sidevejene? Nej, dem skal vi selv holde.

