Ordinær generalforsamling, Grundejerforeningen Kilen
Tirsdag den 18-2-20, kl. 20, på Parkskolen

1. Valg af dirigent – Gert er valgt. Dirigenten kan konstatere, at der er indkaldt rettidigt og
korrekt til ordinær generalforsamling.

2.  Beretning v/ formanden – se denne. Beretningen er godkendt.

3. A
 flæggelse af regnskab v/kassereren. Se dette. Regnskabet er godkendt.

4.  Rettidigt indkomne forslag: Ingen eksterne.
a. Fra bestyrelsen: Der er kommet nye regler for tilsyn og vedligehold af
legepladser. Reglerne beskriver bl.a.: Ugentligt tilsyn, indberetningspligt
hvert kvartal, eksternt tilsyn årligt, godkendt underlag (certificeret
faldsand) mm. Mogens og Bo har været til møde med kommunen. På
foreningens legeplads er der fx følgende i vente: Underlag skal skiftes,
gyngestativ skal renoveres/udskiftes, rutchebane skal evt. fjernes/skiftes,
vippedyr skal evt. fjernes etc. Alt i alt kræver dette en større investering.
Alternativet vil være at nedlægge legepladsen.
b. F
 orslag v/ Søren: Ville det være en ide at arbejde for en større løsning,
som kunne være et trækplaster for området? (Fondsmidler, lokale midler,
kommunen etc.).
c. Konklusion: Der er et generelt ønske om fortsat at have en legeplads i
foreningen. Bestyrelsen arbejder videre ud fra dette. Søren arbejder
videre med et forslag til et større projekt – omfang, design, finansiering
etc.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent – Bestyrelsens udspil:
kontingent fortsat 350 kr./året. Drøftelse af budget for Sct. Hans. Fortsætter efter
uændrede principper. Budget og uændret kontingent godkendt.

6. V
 alg af bestyrelse samt én suppleant
a.

Bo

Frøsig, Mogens Fyhn og Christian Nørremark genopstiller. Anne
Sigaard modtager ikke genvalg.

b.

Bo,

Mogens og Christian genvalgt.

c.

Nickolai

Lisbjerg (Forssavej 68) og Søren Johansen (Sarpsborgvej 72)

nyvalgt.
d.

7.

8.

 Valg

Suppleant: Bert Pedersen

af revisor samt én suppleant
a.

Karsten

b.

Mette

Lauridsen genvalgt som revisor

Bach genvalgt som suppleant for revisor.

Eventuelt

a.

Ref. Anne

Tunnel

under ringvejen ved lyskrydset – har det været i spil? Drøftelse.

