Grundejerforeningen Vestertorp Syd

Referat af generalforsamlingen 2010
Generalforsamlingen 2010 blev afholdt på Gjellerup Skole den 25. marts 2010 kl. 1930.
Formanden, Poul Nissen, bød velkommen. Der var mødt 14 personer (11 husstande).
Dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent:
Peter Thurlow blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Dagsorden pkt. 2: Formanden aflagde beretning.
Beretningen vedlægges. Som supplement til den skriftlige beretning oplyste formanden, at det er
besluttet, at bybussen – formentlig allerede fra 1. maj – skal køre gennem vores del af Gjellerup – fra
Frølundvej mod vest ad Nørre Lindbjerg, Nørretorp og Vestertorp. Der bliver 2 stoppesteder på
strækningen. De store bump bliver tilpasset bussernes sporvidde.
Under debatten blev dette punkt livligt drøftet. Der var nogen frygt for, at bybusserne ville køre alt
for hurtigt på strækningen, og især var der betænkeligheder ved overkørslerne fra stierne mellem
nord og syd, og på den østlige, smalle del af strækningen ud mod Frølundvej ved møde med bussen
som modkørende.
Konklusionen blev, at bestyrelsen opfordrer alle, der oplever trafikfarlige situationer forbundet med
bybussernes rute gennem vores område, meddeler dette til formanden, der vil indbringe klagerne for
kommunen og/eller bybusserne.
Formandens beretning blev godkendt.
Dagsorden pkt. 3: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet vedlægges. Regnskabet godkendt.
Dagsorden pkt. 4: Behandling af indkomne forslag.
Der henvises til den udsendte dagsorden. Der var livlig debat om forslaget. Der var enighed om, at
fortovene generelt trænger til renovering, men et fremherskende synspunkt var, at det måtte være
kommunens opgave at omlægge fortovene. Et andet synspunkt var, at forslaget om at opspare
150,00 kr. årligt, var alt for lidt.
Ved afstemning var der 5 for og 5 imod. Forslaget bortfaldt. Bestyrelsen tog på baggrund af debatten følgende til efterretning:
 Bestyrelsen vil endnu en gang rette henvendelse til kommunen om renovering – evt. med tilbud om at vi selv yder et eller andet bidrag, og
 Bestyrelsen vil sammen med beboerne besigtige fortovene og foretage nødvendige opretninger, der hvor der er huller/ujævnheder, der må antages at være til fare.
Dagsorden pkt.5: Fremlæggelse af budget 2010.
Se bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen. Der var lidt snak om at hæve kontingentet, men
kontingentet vedtaget uændret – kr. 500,00 pr. husstand.
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Dagsorden pkt. 6: Valg til bestyrelsen:
 Valg af kasserer:
o Lars Østerby, nr. 98, genvalgt som kasserer.
 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
o Poul Erik Møller, nr. 32, og Mogens Hyldig, nr. 18, genvalgt
 Valg af 2 suppleanter:
o Erling Skov, nr. 46 genvalgt, Michael Moeslund, nr. 72, nyvalgt (valgt i stedet for
Torben Skivild, nr. 8, der er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Kenneth Nielsen, der er
fraflyttet området).
Dagsorden pkt. 7: Valg af revisorer:



Valg af revisorer:
o Bent Nygaard, nr. 96, og Peter Thurlow, nr. 26, genvalgt.
Valg af revisorsuppleant:
o Poul Petersen, nr. 80, genvalgt.

Dagsorden pkt. 8: Eventuelt:
En række emner blev drøftet. Bestyrelsen tog følgende til efterretning:







Der er problemer med afløb ved kloakristene nogle steder. Formanden vil underrette kommenen.
Der køres alt for hurtigt på såvel stamvejen som på stikvejene. Bestyrelsen henstiller til alle,
at der vises hensyn. De mest grelle forhold vil blive påtalt.
Vores ny trailer bliver brugt. Der er ros til brugerne. Der har endnu ikke været reparationer.
Der efterlyses mere samvær i grundejerforeningen. Enighed om at bestyrelsen arrangerer
grill-aften på fællesstykket på stikvejen ved nr. 32-34 om lørdagen kl. 1700 i forårets Container-weekend.
Den nye rocker-borg på Virkelyst vækker bekymring. Udviklingen følges.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden afsluttede generalforsamlingen.
/ref. Poul Erik Møller
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