Grundejerforeningen Dankær

1. juni 2010

Referat fra generalforsamling tirsdag 18. maj 2010
1.

Valg af dirigent: Steen blev enstemmigt valgt

2.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år: Stig orienterede om de opgaver
bestyrelsen har haft i det forgangne år - se beretningen og www.dankaer.dk
Stig fortalte om etableringen af vores lille park, som er blevet rigtig flot og
lægger op til en gåtur.
Grønt område: Her giver Svend-Åge Jim en hjælpende hånd med at bekæmpe Bjørneklo.
Med hensyn til vores Tv-signal, så venter vi igen på Gjellesten, hvor bestyrelsen har valgt at vurdere hvad, der skal ske med TV & antenneanlægget.
Indhentede tilbud er derfor sat i bero.
Med hensyn til kommunens planer om motorvejsføring, så er vi i kontakt med
de andre grundejerforeninger om en samlet indsats. Vi opfordrer dog alle beboere til at ytre sig i dagspressen og skrive læserbreve også på nettet.

3.

Aflæggelse af årsregnskab - Peder. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

4.

Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne: Ingen.

5.

Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog en
forhøjelse på kr. 200 årligt primært til TV & Antenneanlægget. Dette blev enstemmigt vedtaget.

6.

Valg af formand: Stig blev enstemmigt valgt

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Cherie og Bent var på valg.
Nye medlemmer, for en 2-årig periode, blev Jan Thomsen og Kaj Andersen

8.

Valg af suppleanter: Svend-Åge (S40) og Jan (S44) blev valgt.

9.

Valg af revisorsuppleanter: Annette (S24) og Steen (S29) blev valgt

10.

Antenneanlæg: Vi har tilbud fra Jack-Tronic liggende, men afventer Gjellesten
grundejerforening.

11.

Grønne områder: Bestyrelsen afholder en GRØN DAG 29. maj. ved regnvandsbassinet for at rydde op, samle affald og fjerne store grene.

12.

Evt.
Kaj: Hvem skal reparere huller i vejen, efter den hårde vinter?
Henvendelsen skal ske til teknisk forvaltning, som har efterlyst input fra borgerne jf. artikel i lokalavisen.

www.dankaer.dk

