
Referat af generalforsamling mandag den 9. marts 2020

1. Valg af dirigent
Jesper Randall Petersen R88 blev valgt.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Beretningen er vedlagt

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år underskrevet af bestyrelsen og den
fungerende revisor (Jesper Randall Petersen R88).

R88 Jesper gennemgår regnskabet

Lidt flere indtægter på rykkergebyrer og ejendomshandler end budgetteret.

Omkostningerne lå under budgettet, asfaltarbejder 0,- og snerydning 25.450,- er specielt
medvirkende til dette.

Overskuddet er på 55.190,- højere end budgetteret.

Kjeld U45: Mener beløbet til bestyrelsens forplejning skal sættes op.

Bo U23: Bestyrelsen vil holde en middag hen over sommeren.

Michael R78: Udgifter til legepladsen er holdt nede af at Bo U23 og Thomas U13,
passer godt på legepladsen.

Budgettet for 2020:

R88 Jesper: Uændret medlemsbidrag på kr. 1000,-

U45 Kjeld: Hvilke asfaltarbejder refereres til i budgettet

R88 Jesper: Primært ved de hvide huse for enden af Ulspilsager.

U23: Kantsten og brosten skal grundejerforeningen bekoste, dette er
årsagen til der deles sedler ud ved vejsyn.

U45 Kjeld: Hvad med maskiner på Ulspilsager, der har ødelagt kantsten og
asfalt.

U23: Der er klaget til kommunen, men man har ikke hørt tilbage.

R78: Ved vejsyn vedlægges vedtægter nu så man præcis kan se hvad der
skal udbedres.

Regnskabet er godkendt.



4. Valg af formand jf. §6 På valg: Michael Bassing R78 (villig til genvalg)

Michael Bassing R78 er genvalgt.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg: Bo Thomsen U23 (villig til
genvalg) Thomas Suhr U13 (villig til genvalg)

U23 og U13 genvælges.

Bestyrelsen opfordrer igen til at kvinder stiller op.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På Valg: Jan Fox U19 (villig til genvalg) Thomas
Petersen U3 (villig til genvalg)

U19 og U3 genvælges.

7. Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år.

Bestyrelsen foreslår uændret medlemsbidrag kr. 1000,-

Medlemsbidraget er enstemmigt vedtaget til kr. 1000,-

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for tiden indtil næste ordinære
generalforsamling.

U83 Torben: Er valgt som revisor.

U36 Ewald: Er valgt som revisorsuppleant



9.  Indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen: Nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på at få forbedret
trafiksikkerheden på Ulspilsager og Rytterager

U75 Per: Er der data på hvor mange der kører for stærkt, har ikke selv oplevet
dette.

U27 Niels: Oplever folk kører for stærkt selv når der er vejarbejde, køres der 60
til 70 km/t

U23 Bo: Har oplevet der er folk der kører for stærkt.

U45 Kjeld: Oplever ligeledes folk kører for stærkt.

R30 Lars: Står der skilte med hastighedsbegrænsninger, må man stille
yderligere påbudsskilte op, blå firkantede skilte.

U23 Bo: Hjælper ikke med skilte, oplever hver dag på Hartkornsvej at folk
kører for stærkt.

R64 Flemming: Oplever ikke problemer, mener at det er forældrenes opgave at
passe på mht. Man bør gøre bilister, der kører for hurtigt
opmærksom på hastighedsbegrænsningerne.

R45: Oplever skraldebiler og erhvervskøretøjer kører meget stærkt.

U57 Dines: I vængerne har man stensætninger der hjælper, mener 30 km/t. bør
være hastighedsgrænsen.

U75 Per: Ligegyldigt med skilte, det hjælper ikke.

Det blev vedtaget at nedsætte et udvalg vedr. hastighedsnedsættelser bestående af en
arbejdsgruppe med 5 medlemmer:

U23 Bo, U27 Niels, R30 Steen Holm, U13 Thomas og U3 Thomas



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

U45 Kjeld: Er der nogle nye der vil være hjerteløbere.

Jonas U18: Det er svært at se hvem der er hjerteløbere da personer selv
tilmelder sig som hjerteløber på APP’en.

R78 Michael: Bestyrelsen skal ikke være politibetjente, det er frivilligt arbejde.

Nabostridigheder som fx hvilket brænde naboen benytter er ikke
bestyrelsesarbejde. Fint med grundejere der selv melder skader og
fejl til kommunen.

U27 Niels: Foreslår wireless lamper med bevægelsesføler, der tændes i et stort
område ved indbrud.

U75 Per: Døde træer på fællesarealet, bliver der genplantet?

U36: Nemmere uden genbeplantning, når man slår græs.

U23 Bo: Det er vedtaget at buskene skal genplantes, derfor skal vi fortsætte
med at genplante.

U36 Ewald: Kommer med forslag om ikke at have buske, så det er nemmere at
slå græs.

U36 Ewald: Tak til Bo U23 og Thomas U13 for at passe græsslåmaskinen.

Bilag: - Årsregnskab 2019 og budgetforslag 2020 - Indkomne forslag (forslag fra
bestyrelsen)

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 Thomas U3


