Grundejerforeningen Herstedlund etape II
Robinievej 40 til 89

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 11. april 2011
Fremmødt med stemmeret 17 samt 3 repræsenteret ved fuldmagt
1. Valg af dirigent.
Zeljko Andjelic nr. 46 blev valgt uden indvendinger
Knud Dahn nr. 53 blev valgt som referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Susanne Bennedbæk nr. 77 aflagde beretning om årets gang i bebyggelsen.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag – forslag A1 til A5 kommer fra bestyrelsen
A1. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at udpege repræsentanter til bestyrelsen i
Hovedgrundejerforeningen.
forslaget blev vedtaget.
A2. Fælleshus indretning, vedligehold, udlejning og rengøring.
Louise nr. 79 meldte sig til udvalget. Opfordring til at melde sig til udvalg.
Budget 10.000 kr.
A3. Nedsættelse af festudvalg. Opfordring til at melde sig til udvalg.
Inge nr. 53 meldte sig til udvalget.
budget 10.000 kr.
5. Budget 2011 blev fremlagt
Kontingent fastholdes på 6.000 kroner per husstand.
Hvis budgettet holder vil foreningens bankbeholdning være 22.000 kroner ved årets udgang
6. Valg af formand.
Peter Hjøllund blev valgt som formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
Sedit Erdem nr. 61 nyt medlem af bestyrelsen
Susanne og Knud blev begge genvalgt til bestyrelsen
Mette nr. 65 blev valgt som suppleant
8. Valg af revisor og revisor suppleant
Zeljko blev genvalgt som revisor.
Tue nr. 65 blev valgt som revisor suppleant
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9. Administrator
Samtlige tilstedeværende imod
10. Eventuelt
husk 5 års gennemgang med L&R skal man selv tage initiativ til. De første huse i etape 2 maj 2012
tal evt. med Thomas nr. 79
bestyrelsen skal kigge på
a. trafikken på den gule sti gennem etape 2
b. parkering af på brandvej skiltning evt. blokering

Peter giver æbleskiver til næste generalforsamling hvis der ikke er kommet en løsning på p-plads.

Underskrifter:
Peter Hjøllund, formand

Zeljko Andjelic, dirigent

