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REFERATAF GENERALFORSATIILINGEN
Torsdagd.15/4-10
Dagsorden:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandensberetnrng
Kassererenfrembgger regnskabog budget
Forslagfra bestlrelse og medlemmer
Valg af bestyrelse.Pi valg er Charlotteog lb
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg afrevisorer
Valg af revisorsupPleant
Eventuelt

var lovligt indvarslet
Ad 1. Som dirigent valgtesEgon Jorgensen.Han konstaterede,at generalforsamlingen
og gav ordet til formanden.
Derfor var der tale
Ad 2. Vaskeriet: Problemermed de gamle maskiner gav store reparationsomkostninger.
om nyindkob. En ny maskinevar uforholdsmesigl dyr, si foreningenkobte en brugt i god stand.Den
kostedemed ops€tning 3.000,-k. og har sidenfungeretupaklageligt'
Der er opsatreleer eftir kommunenskrav. Kugleventiler samtrustnersr i rakkehuseneer udskiftet.
er n).rnalede.
Stribeme pi parkeringspladsen
-skelagervej
ejendom,og kommunenonsker ikke, at de bliver beskiLret.
kommunens
er
Trreme ved
loftet af6n mand, mA ikke stilles ud til storskrald men skal
at
blive
Storskald: Ting, der er ior storetil
pA eget initiativ.
kores til genbrugspladsen
Det er ikke tilladt at stille affald ned i kelderen. Det skal afleverespi pladsenved Over Karet. Man
kan bestille afhentningved kornmunen,som si indenfor en mined hentertingene'
Tilbud pi opseetningvar for dy, sa Borge, Charlotteog Thomasbrugte en formiddag pi
Postkasserne:
til postkasseme.
at s€tte dem op. Der er indkobt en 1Emm Dymotang til udskrivning af adressesedler
pi
med
las
skabet
er
der
sat
derfor
Lys i krlderen: En person satte fast lys i kelderen,
kontrolknappeme.
Stofa: En beboeronskedeat melde sig ud af Stofa - det er ikke muligt. Den sammepersononskede
radiatormileme udskiftet. D€t er ikke mulig! da alle mileme sa skulle udskiftes,og det ville blive
megetdyrt.
Udendorslysetved nr. 21 blev odelagt- er repareretafvedkommende.
Sammebeboerkrcvede. at foreningenskulle betalehansaltan. Det kav har der pi det senestev&ret ro
om.
Sporgsmil om parkering: Af referatetbsr det fiemg6, at mangeviser di.rlig opforsel ved parkering
(parkererpi skra), hvilket ofte giver buler i bileme ved sidenaf den parkerede.
Kalderen: Folk stiller bareting ned i kalderen - det er ikke god opforsel.
Altaner: Klage over manglendeoplysning om altaner behandlesvia sagforer.
Blomsterkummeme:Beboerneskal sorgefor vanding. Ellers skal de femes, da de iitke pynter, nir de
star tomme.
Efter en diskussionom civiliseret omgangmed hinandenblev beretningengodkendt'
Ad 3 Kassererenfremlagderegnskabet.Rentenvarierer, hvorfor ejerbidragetkan andres. Vedligeholdelseer
specificereti noter. Forsikringener en lovbestemthusstandsforsikring,som blandt andel indeholder
brandfonikring, ror- og glasforsikringog ansvarsforsikringfor beboereseventuelletilskadekomst
under arbejdefor foreningen.Regnskabetblev godkendt.

Ad 4. Der var ikke indkommet forslag hverken fra bestyrelseeller medlemmer'
Ad 5. Valg af bestyrelse: Charlotteog Ib modtog genvalg.
Genvalg.
Ad 6. Valg af besqtelsessuppleanter:
Kommentar: Hvis man ikke msder til generalforsamlingenskal man oplyse,om man onskergenvalg.
Ad 7. Valg af bilagskontrollorer:Ssren Simonsengenvalgt.J.J.Lydholmonskedeikke genvalg.si Michael
Woj ciechowskiblev n1valgl.
Ad 8. Valg af bilagskontrolsuppleant:H.J.Michaelsenblev genvalgt.
Ad 9. Er det muligt at komme ud af Stofa?Prisenfor andrelosningerer n&stenden sammeuansetselskab.
Ved overgangtil tntemet vil de medfore en engangsudgiftpr. lejlighed pi mellem 4.000,- og 10.000,k.
Legepladsentrenger til efteryn og opfiiskning. Gyngernebor heves, da ungemerammerjorden, nir
de gynger. Forslag: Der bekendtgores i god til en dato for renoveringen, si man kan vere klar, nir
dagenoprinder.
Forslag: Datoenbestemmesved et bestlrelsesmsdeog maling m.v. kobes,siLalt er parat til dagen.
| 0 meter af hegnetved volden er odelagtved snerydning.Det bor reparer€s.Lauget betalermiske.
Springvandet: En sterkere pumpe skal kobes, s'i vi far et storre "spring".
Flagvimplen tr:engertil udskiftning.
Parkerine: PAgeneralforsamlingenblev der klaget over beboemesdarlige parkeringskultur.Nogle
kiler bilen ind mellem opmarkningeme (skriparkering), andreholder si trt pi andrebiler, at man ikle
kan ibne dsrene uden at rammebilen ved sidenaf. Der er konstateretflere mrrker Fa bildore pi nogle
biler. Der skal parkeres,si viceverterne kan sli gr:essetpi skraningenpi vestsidenafvejen. Der mi
ikke parkeresind over fortovet - man kan godt bremseuden at bnrge kantstenensom bremseklods.
Alfald: Brandbaregenstandemi ikke henstillesi skakternepi grund af brandfaren.Det affald, der
findes i krlderen bide i blokken og rakkehusene- det galder bildek, stole med videre, kort sagtalt.
hvad der findes hensati kelderen - vil blive lemet 14 dageefter udsendtreferat.Fremover forventer
bestyrelsen,at man selv f emer sit affald eller holder det i eget keldemrm. Der skal ikke ligge
overtrek til MC hverken under eller pi trappen.

Da der ikke var flere indleg takkededirigentenfor god ro og orden og afsluttedegeneralforsamlingen
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