Referat af generalforsamling Grundejerforeningen Kirkebådsgård 28/3-2017.
Fremmødte: K1-K8-K22-K25-K26-A58-A64-A62-A41
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab
Fremlæggelse af budget
Fastlæggelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret på 600 kr.
Valg af formand. Ole har valgt, at stoppe efter mange år på posten.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 12. marts 2017.
9. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer modtaget et gavekort på 300 kr. til Kvickly.
10. Eventuelt

1. Anne Hegelund blev valgt
2. Ikke relevant
3. Formanden har ikke været så aktiv og ønsker af aftræde som formand. Foreningen takker Ole for
hans tid som formand.
Legepladsen er nedlagt og legepladsudvalget er deslige nedlagt. Gribskov kommune er orienteret
og legepladsen er slettet i BBR.
4.
5.
6.
7.

Regnskabet gennemgået og godkendt
Budgettet gennemgået og godkendt
Det blev besluttet at kontingentet forbliver uændret kr. 600.
Valgt til formand: Thomas K1
Valgt til bestyrelsen: Rene A41
Jesper K22
Valgt til suppleant: Majbritt A58
8. a.
Forslag om etablering af avis og flaskecontainere. Forslaget forkastet.
b.
Forslag om mere gadelys på selve Kirkebådsvej. Generalforsamlingen er enige om behovet
og bestyrelsen arbejder videre med et projekt, der også omfatter Ammendrupvej.
c.
Forslag om at udbyde området ved ”legepladsen” til byggegrunde. Forslaget forkastet.
9. Forslag om at bestyrelsesmedlemmer modtager et gavekort på kr. 300 til Kvickly. Forslaget
vedtaget.

10. Følgende blev drøftet:
Parkeringsproblemer på Bymosevej og Ammendrupvej ved Jobcenteret blev drøftet. En
beboer har kontaktet kommunen og fået oplyst at de er opmærksomme på problemet og
arbejder på en løsning.
Indkøb af 2 stk. nye fodboldmål og etablering af petanquebane blev drøftet. Bestyrelsen
arbejder videre med dette.
Evt. sommerfest/gadefest blev drøftet. Det undersøges om der er opbakning til dette.
Omlægning af stien ved ”legepladsen” mod Pinusvej-kvarteret blev drøftet. Bestyrelsen
indhenter tilbud og der afsættes evt. beløb i budgettet ved næste generalforsamling.

Helsinge 27. marts 2017

Referent Børge

Rasmussen

Dirigent Anne Hegelund

