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Deltagere: K5, A64, A41, K26
1. Valg af dirigent
Ole A64
2. Valg af stemmeudvalg
Ikke relevant
3. Formandens beretning
Ole sagde pænt farvel til Nina og Lone der har valgt ikke at fortsætte i foreningen.

Samarbejdet med græsklipningsmanden fortsætter i 2012. Græsklippermanden har fremsendt tilbud på
beskæring af træer, yderligere tilbud indhentes.
Stierne er renset for græs omkring legepladsen. Der har været positive tilkendegivelser for denne indsats.
Godt samarbejde med ”Birket”, herunder i forbindelse med legepladsen. Procedurerne f.s.v.a. betaling af
regninger er ændret således det kun er én der står for dette. Det er besluttet, at det er Lizette fra” Briket”
der varetager denne opgave. Der blev i sommerens løb konstateret ”drengestreger” på legepladsen, de
ødelagte ting blev ved fælles hjælp (Kirkebaadsgaard og Birket) blev hurtig udbedret.

Der har været henvendelser vedr. parkering af biler på Ammendrupvej. Bilerne henhørte ikke til beboerne.
Ole tog i den anledning kontakt til kommunen og politi, der venligst har taget initiativer til at forebygge
dette. Kommunen vil Der er løbende og der vil fortsat tages kontakt til kommunen vedr. huller i
asfaltvejene. Bestyrelsen er tildelt en lille erkendtlighed for dens engagement. Denne tradition vil fortsætte
fremadrettet.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer er reduceret, hvilke vil afspejle de kommende aktiviteter bestyrelsen
fremadrettet tager initiativ til.
4. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet for 2011 blev fremlagt og gennemgået. Overskud for 2012 er på 15.000,- Dette kan henføres til,
at der ikke er brugt midler på vinterbekæmpelse. Regnskabet er godkendt af Grundejerforeningens revisor.
De tilstedeværende godkendte ligeledes regnskabet.
5. Fremlæggelse af budget
Budget for 2012 blev fremlagt og gennemgået. De tilstedeværende godkendte budgettet.
6. Fastlæggelse af kontingent
Er uændret 750,- pr. husstand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Bjarne Randrup Knudsen, K5 indgår i bestyrelsen. Bestyrelsen fortætter således med 4
bestyrelsesmedlemmer.
8. Indkomne forslag
Der er ikke fremsendt forslag
9. Eventuelt
I forbindelse med indbetaling af kontingent omdeles et brev med, hvorledes man skal forholde sig i
forbindelse med forskellige betalingsmuligheder. Kontingent på 750kr. indbetales senest1 maj 2012.

