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Til medlemmerne:
Referat af ekstraordinær generalforsamling, mandag den 3. maj 2004.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens forslag til ændring af love
3. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent
Finn Søndergaard - Valløvej 14 - blev stillet i forslag og valgt.
Det blev konstateret at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt
indkaldt idet referat ordinær generalforsamling samt indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling var udsendt den 23. april eller uddelt den 24.
og 25. april. Generalforsamlingen er dermed beslutningsdygtig.
Der var 13 medlemmer til stede, samt indgået 2 fuldmagter - mindst 12 skulle
således stemme for forslagene, der blev fremlagt enkeltvis, for at de kunne
vedtages.
Ad 2. Bestyrelsens forslag til ændring af love
Forslag A: Præcisering af at generalforsamlingen godkender foreningens budget.
Forslag B: Præcisering af at foreningen har to revisorer.
Forslag C: Indkaldelsesfrister for generalforsamlinger.
Forslag E: Modernisering af tegningsreglerne for foreningen.
Forslag F: Præcisering af hvad der forventes af revisorerne.
Forslag H: Justering af bestemmelser vedrørende betaling af kontingent.
Forslag J: Præcisering af formuleringerne om vedligholdelse af veje.

Til disse forslag var der ingen kommentarer. Forslagene blev enstemmigt
vedtaget.

Forslag D: Ændring af frist for fremsættelse af forslag til generalforsamlingen.
Kommentarer: Der blev spurgt om forslag skal være indleveret inden et
bestemt tidpunkt – bestyrelen svarede at når der ikke stod andet i lovene skulle
det opfattes som inden kl. 24:00.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag G: Fastsættelse af indskud.
Kommentar: Der blev spurgt om hvordan de 200 kr i indskud er blevet fastsat.
Kassereren svarede, at man ikke har foretaget en egentlig beregning af
omkostninger i tid etc, men at beløbet er sat ud fra en rimelighedsvurdering.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag I: Indførelse af rykkergebyr.
Kommentarer: Det blev konstateret at rykkergebyret er lavt i forhold til de
omkostninger der er ved at skulle udsende rykkere. Kassereren svarede at man
på kommende generalforsamlinger evt kunne sætte gebyret op.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Alle forslagene blev således enstemmigt vedtaget.
3. Eventuelt
Alletræerne på Fuglsang Alle: Der blev spurgt om hvem der sørger for
beskæring af træerne. Bestyrelsen svarede at den sørger for at træerne beskæres
– dog er det den enkelte grundejer der skal sørge for at fjerne ukrudt omkring
træerne i forbindelse med fortovsrenholdelsen.
Bestyrelsen takkede Søren Frederiksen for hans indsats som formand for
foreningen i 4 år og overrakte ham en spade samt en kasse vin til at udfylde det
tomrum der nu uomtvisteligt måtte være i hans tilværelse.
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