Grundejerforeningen Vestertorp syd, Referat af generalforsamlingen 2016
Generalforsamlingen blev afholdt på Gjellerupskolen den 14. marts 2016 kl. 19.00
Formanden Tommy Østergaard Bjørn bød velkommen til 24 medlemmer repræsenterende 15 husstande.
Punkt 1 valg af dirigent
Peter Thurlow nr. 26 valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Punkt 2 formandes beretning
I det forløbene år er der skiftet låsesystem på skuret, købt nye stole i en bedre kvalitet end de tidligere.
Der er oprettet en facebookside ”Grundejerforeningen Vestertorp Syd”
Der er købt 5 skilte fra nabohjælp til opsætning ved stamvejen og de 4 stier ind til området.
Der er købt gødning de 4 fællesarealer til spredning her i foråret.
Traileren var væk en lille uges tid men er nu tilbage i god behold.
Punkt 3: Kasseren fremlægger det reviderede regnskab
Regnskabet blev godkendt
Punkt 4: Behandling af indkomne forslag


Der er indkommet forslag om at indkøbe et festtelt der kan indgå i udlejningen.
Christian Jensen, nr 68 har et telt som han stiller til rådighed for grundejerforeningen.
Forlag vedtaget med teltet fra Christian Jensen, bestyrelsen finder ud af det praktiske omkring
opbevaring og bookingsystem



Der blev stillet forslag om at Christian Jensen har kontingentfrihed i 2016.
Forslag vedtaget



Der blev stillet forslag om at bevare petanquebanen og renovere belægningen.
Forslag vedtaget – bestyrelsen sørger for at opgaven udføres



Der blev stillet forslag om at indkøbe et petanquesæt
Forslag vedtaget – bestyrelsen står for inkøbet

Punkt 5 fremlæggelse af budget 2016
Budgettet godkendt – kontingent er uændret 500 kr. pr. husstand

Punkt 6 Valg af bestyrelse
Valg af Kasserer:
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter

Peter Winandy nr. 36 genvalgt
Christian Jensen nr. 68 valgt
Poul Erik Møller nr. 32 genvalgt
Michael Moselund nr. 72 genvalgt
Martin Bach Sørensen nr. 50 genvalgt

Punkt 7 valg af revisorer
Peter Thurlow nr. 26 og Bent Nygaard nr. 96 begge genvalgt. Revisorsuppleant Poul Pedersen nr. 80
genvalgt
Punkt 8 evt
Poul Erik Møller orienterede om nabohjælp og hvad initiativet går ud på.
Referat bliver lagt på Grundejerforeningens hjemmeside : www.vestertorp.dk
Referent: Peter L. Winandy nr. 36

