Mårslet den 19.03.2017
REFERAT
Grundejerforeningen Frøkærparken, Mårslet
har afholdt:
Ordinær Generalforsamling
Mandag den 27. februar 2017, Kl 20.00
Borgerhuset, Banevej 2, Mårslet
Dagsorden ifølge vedtægter:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Indkomne forslag
5) Fastlæggelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter
På valg: Finn Jacobsen, nr. 2, Kasper Præstegaard, nr. 50 – begge modtager genvalg
Valg af 1. suppleant: Torben Riis, nr. 90.
7) Valg af to revisorer og revisorsuppleanter
På valg er: Preben Ulvskov, nr. 20 og Jørgen Kølbæk, nr. 86.
Valg af revisorsuppleanter: Teddy Hansen, nr. 12 og Kristian Bonefeld, nr. 42.
8) Eventuelt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Under pkt 4:
Forslag til vedtægtsændringer til § 8 og § 13, stillet af Lars Lund, nr 98: se vedlagte bilag.

Referat:
Tilstede: 44, 40, 68, 28, 86, 35, 52, 24, 20, 16, 102, 98, 10, 12, 42, 24, 27, 96, 4, 50, 14
1) Kasper Præstegaard nr. 50 vælges som dirigent. Dagsorden godkendes.
2) Formand Kristjan Friis fremlagde sin beretning. Denne er vedlagt som bilag 1.
Der diskuteres de mulige konsekvenser af kommunens mulige privatiseringsplaner af
stamveje. Grundejerforeningen vil følge op på dette, såfremt det bliver annonceret.
3) Kasserer Jonas Dyhr Rask fremlagde regnskab for 2016 og budget 2017. Disse er vedlagt
som bilag 2.
Anbefalingen fra bestyrelsen angående kontingent går på at fastholde det nuværende
niveau. Kontingent og budget for 2017 godkendes.

4) Der er indkommet to forslag fra Lars Lund i nr. 98 om vedtægtsændringer som ønskes til
afstemning.
1. forslag vedr. §8 ændringen er det er bestyrelsens klare overbevisning at fremsendelse af
en e-mail er juridisk at sidestille med at udlevere en skreven meddelelse. Der besluttes
ikke at stille dette forslag til afstemning ift. en ændring af vedtægterne.
2. forslag vedr. at få tilskrevet reglerne for beplantning på fællesarealerne i vedtægternes
§13 diskuteres og sendes til forslag. Der er 4 stemmer for at tilføje til §13, 19 stemmer imod
at tilføje til §13. Forslaget forkastes herfor.
5) Der vælges bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter. Alle der opstillede personer i henhold til
dagsordenen opnår genvalg.
6) Der vælges revisorer og –suppleanter. Alle der opstillede i henhold til dagsordenen opnår
genvalg.
7) Der rejses diskussion fra nr. 14 vedr. pudebump og deres placering på Obstrupvej. Der
adspørges om vi ikke kan presse på ift kommunen ang. placering af disse bump, og evt.
flere tættere ved byskiltet. Bestyrelsen har tidligere forhørt sig om dette, vil arbejde videre
med dette.
I lyset af de problematikkerne, som blev diskuteret under pkt 4 omkring træer på
fællesarealer, som skygger for grundejeres haver – så indstiller bestyrelsen til at man ifm.
bestyrelsens forårsrundgang har særlig opmærksomhed på træer, som trænger til
beskæring. Og at de midler, som besparelsen på driften har givet, skal gå til et øget fokus
på at beskære og vedligeholde de grønne arealer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen / Grundejerforeningen FRØKÆRPARKEN

Nuværende bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Referent:
Fællesarealer:

Kristjan Friis Overgaard
Kasper Præstegaard
Jonas Rask
Finn Jacobsen
Mikkel Kristensen

nr. 96
nr. 50
nr. 4
nr. 2
nr. 44

41949234
25188599
22585553
86294751
86293639

Hjemmeside: www.frøkærparken.dk
Facebook: Frøkærparken Mårslet

