
Referat af generalforsamling onsdag DEN 26. MARTS 2019 kl. 19.00 HOLLÆNDERHALLEN

1. Valg af dirigent
Jesper, R88 blev valgt

2. Formandens beretning
Beretningen er vedlagt

Generalforsamlingen havde en dialog omkring vinterbekæmpelse, vejbelysning og
vandpark. Der blev bl.a. opfordret til at hver enkel husstand klager over vejbelysningen.

R64: Ønsker at vide mere om tilgodehavende hos grundejer, hvorefter formanden
svarede på hvad bestyrelsen foretager sig i sagen.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år underskrevet af bestyrelsen og den
fungerende revisor.
Punkt 7. Fastlæggelse af medlemsbidrag for det kommende år blev behandlet under
dette punkt.

Længere dialog omkring legeplads og hvilke regler der er herom.

Regnskab, budget og medlemsbidrag blev godkendt. Medlemsbidrag dermed fastsat til
1.000 kr.

4. Valg af Kasserer jf. §6
Jonas Hjorth U18, blev genvalgt

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Jesper Randall R88 og Lau Lausten R38 blev genvalgt

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Jan Fox Nielsen U19 og Thomas Petersen U3 blev genvalgt

7. Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år
Blev fastlagt under punkt 3.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for tiden indtil næste ordinære
generalforsamling
Torben Suhr U83 og Richard Berg-Larsen U78E blev valgt



9. Indkomne forslag
· Forslag vedr. vejbump (bestyrelsen)
· Forslag Dines Bogø (U57)

Formanden fremlagde forslaget med vejbump og hernæst fremlagde Dines Bogø
forslaget med ikke at etablere vejbump, men i stedet at undersøge muligheden for
skiltning og/eller vejkasser.
Hernæst debatterede generalforsamlingen om behov, fordele, ulemper, børneopdragelse,
sikre skoleveje, højde af bump, antal bump, skilte, vedligeholdelse, fart, støj, uheld og
meget andet.

Forslaget vedr. vejbump blev bragt til afstemning ved håndsoprækning jf. vedtægterne
Resultat:
35 stemte for
15 stemte imod

Dines Bogøs forslag var dermed ikke relevant at bringe til afstemning.

10. Eventuelt (der kan ikke foretages vedtagelser under dette punkt)

a. Anders U51 - Forslag til etablering af vilde blomsterbede på fællesareal.

Der er et globalt problem med mangel på insekter. Vi kan gøre vores i
grundejerforeningen til at være med til at løse problemet. Forslaget er at etablere et
insekthotel rundt om den grønne container samt 2 stk. 32 x 8 m blomsterbede, hvor der
plantes vilde blomster. Kan f.eks. etableres på fællesarbejdsdag for under 5.000 kr.
Holder selv gerne arealet de første 2 år. Giver også et mindre areal at slå græs.

Forslaget blev drøftet og generalforsamlingen opfordrede til at forslaget uddybes og stilles
på næste generalforsamling.

b. Græsslåning ved Bo Thomsen U23

Der er pt. kun 2 personer tilbage på græsholdet og der mangler mindst 4 frivillige for at
ordningen kan fortsætte. ”Middagen” som tak for hjælpen er derfor sat op til 1.000 kr. pr
person. Bestyrelsen har endvidere indhentet tilbud på hvad det koster at få vedligeholdt
fællesarealet af en professionel. Det koster 67.000 kr. inkl. moms årligt.

Der blev drøftet mulighed for at købe en større græsslåmaskine da det tager ca. 5 timer
at slå alt græsset.

Hernæst meldte U71, U79, R64, U51 sig frivilligt til græsslåning (KÆMPE TAK!)



c. Hjerteløbere

U45: Opfordrer til at flere melder sig som hjerteløbere.

U18: Helt enig og har selv været kaldt ud som hjerteløber så langt væk som Menu på
Krudttårnsvej. Behovet for flere hjerteløbere er dermed meget stort.

Tilmelding sker på https://hjertestarter.dk/hjerteloeber

Nuværende hjerteløbere i vores forening kan ses her:
http://skippergaarden.dk/hjertestartere.html   (Skriv til webmaster@skippergaarden.dk ved
tilføjelser/ændringer)

Medlemmer opfordres til at tilmelde sig grundejerforeningens Facebook gruppe:
https://www.facebook.com/groups/528963117280316/ eller søg på Grundejerforeningen
Skippergården

Foreningens hjemmeside: www.skippergaarden.dk

Referent Jonas U18


