Referat af generalforsamling 2019.
Tilstede: K1, K22, A64, A62, K6, K8, A 41, K9, K12, K44, K26.
Referent Anne K26.
1. Valg af dirigent,
2. Valg af stemmeudvalg, ikke relevant.
3. Formandens beretning. Biler ved jobcentret et problem, parkeringsproblemer! Der er lagt
hovedfiber ned ved Hestehaven, så snart kan vi måske få fibernet. God sommerfest, den skal
gentages sidste weekend fredag evt. lørdag i august. Reparation af stier og grønne areal fortsætter.
4. Aflæggelse af regnskab. Godkendt.
5. Fremlæggelse af budget. Forventede udgifter på ca. 73000kr.
6. Fastlæggelse af kontingent, bestyrelsen foreslår at kontingentet er på 1000 kr. Diskussion omkring
betaling. Der er 5+ Ole fuldmagter, der ønsker en kontingent nedsættelse til 800 kr. 9 mener, at det
forsat skal være 1000 kr. Altså fortsat 1000 kr. i kontingent.
7. Formand Thomas er på valg, villig til genvalg. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Rene og Jesper) og
2(Stine K38 valgt 2018, Daniel K6 er ny suppleant) Rene og Jesper er villig til genvalg og er genvalgt.
8. Indkomne forslag. Ole A 66 har foreslået kontingent på 800 kr. Behandlet under punkt 6. Ny
legeplads forslag fra K6. Skal behandles på kommende generalforsamling i 2020.
Lave fælles sammenkomster på den tidligere legeplads. Renovering af svævebanen eller nedrivning,
fodboldmål.
Grøndag: Skal vi lave en petanque bane? Med straf, hvis man ikke deltager, næste
generalforsamling. Dræning på legepladsen. Lave et stabilt underlag på legepladsen.
Lys på Kirkebådsvej koster 85000 kr. Man kan flytte to lamper, dreje dem, så de lyser bedre ud mod
vejen, pris 5000 kr. Ved K1 og K24, K8 er imod, men giver det en effekt?
Fjerne bommene og nogle skal genetableres.
9. Eventuelt. Man skal ikke slippe hunden løs på de grønne arealer. Løse vandproblemer på
legepladsen.
Besøg os på Facebook GF Kirkebådsgård eller besøg hjemmesiden www.Kirkebaadsgaard.dk

Kontingent 1000 kr. indbetales senest 31/5- 2019.
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