19. juni 2008

Referat fra grundejerforeningen Dankær generalforsamling 19. maj 2008

1. Valg af dirigent. Stiig Christensen blev valt som dirigent.
Der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen, men da regnskab og budget ikke fulgte
dette skulle generalforsamlingen beslutte om denne kan gennemføres. Generalforsamlingen besluttede at gennemføre, da regnskab var underskrevet og godkendt af revisorer
samt da der forelå et budget for 2008-2009.
2. Bestyrelsens beretning for 2007-2008 – se omstående side.
3. Aflæggelse af årsregnskab. Regnskabet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen – er vedlagt.
4. Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne. Der var ingen rettidige indkomne forslag.
5. Budget for 2008-2009. Budget blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen
med en mindre kontingentstigning på kr. 400,- per hustand begrundet i stigende udgifter til
pasning af de grønne områder og antennen. Budget er vedlagt.
6. Valg af formand. Bestyrelsen indstillede Stig Skotner, Sigridsvej 35, som blev valgt
enstemmigt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bent Eskildsen, Sigridsvej 32
Peter Pilegaard, Jørdisvej 25
Cherie Thomsen, Sigridsvej 19
Jim Richelsen, Sigridsvej 24 fortsætter som bestyrelsesmedlem (på valg 2009)
Valg af suppleanter.
Svend-Åge Johansen, Sigridsvej 40
Evt. Brian Trolle, Jørdisvej 33
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Valg af revisorer.
Steen Jensen,, Sigridsvej 29
Annette Nielsen, Sigridsvej 24
Valg af revisorsuppleanter. Ingen.
9. Eventuelt. Der var ingen bemærkninger.
Som tilgående formand vil jeg gerne takke Stiig som formand og John som kasserer gennem en længere periode samt Kirsten for en stor indsats til glæde for Dankær og dens
beboere.
På bestyrelsens vegne, Stig Skotner
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Bestyrelsens beretning for 2007-2008

Møder m.v.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, og der er udsendt 2 nyhedsbreve.

Nye medlemmer
Der er flyttet 2 nye familier ind. Vi byder dem velkommen.

Grønne områder
Bjørnekloen er stadig et stort problem. Jim har allerede sprøjtet med dem, men at få dem fuldstændigt udryddet er nok ikke muligt.
Vi har fået ordnet træerne ved Nesa skabet, og træerne ved Jarlsvej. Der er rod fræset stubbe efter
paradis æbletræerne, på stien mellem Sigridsvej og Jarlsvej.
Der er pt ikke lavet aftale med en gartner, men Kaare er bedt om et tilbud om vedligeholdelse af
vores fællesarealer.

Sammenlægning
For handlingerne med sammenlægning af Gjellesten og Dankær, forløb faktisk godt, og begge parter var næsten klar med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, men så blev der desværre
fra Gjellestens side lavet en udemokratisk manøvre omkring TV2 Sports kanalen. Senere kom også
en alt for stor regning på oprettelse af NG og Discorvery kanalerne, og så var der ikke flertal i bestyrelsen om sammenlægningen. Så den er indtil videre lagt på is.

Antenne
Vi har indhentet tilbud, fra bl.a. Dansk Antenne teknik, for at få udskiftet Chabert som leverandør
til antennen, og selv om det ville betyde en investering på omkring 100.000 kr., og en total renovering af anlægget, så har det ikke været muligt, at overtale Gjellesten til at gå med på ideen. Vores
anlæg er derfor stadig forældet, og set i bakspejlet, havde det i længden været den bedste og billigste løsning, at lave en aftale med DAT.

Medlemmernes interesse
Bestyrelsen føler ikke, at der blandt medlemmerne er interesse og opbakning for det arbejde der
bliver gjort. Det kan kun resultere i at motivationen i bestyrelsen mindskes.

Pbv.
Stiig Christensen
Afgående formand.
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