Referat af ordinær generalforsamling i Husum Ny Haveby.
Afholdt på Korsager Skole 21.02.2013
Fremmødte: 32 personer incl. bestyrelse og 1 suppleant. Heraf var 28 stemmeberettigede incl. 1 fuldmagt.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab for året 2012.
4. Budget for året 2013.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
7 Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent.
- Formanden bød velkommen og foreslog Lasse Ryberg til dirigent. LR konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav derefter ordet til formanden.

Ad 2. Formandens beretning. Forelå ikke i skriftlig udgave.
- Formanden oplyste, at det er hans sidste beretning som formand.
- Formanden oplyste, at man har lappet diverse huller i kørebanerne, udbedret 2 regnvandsbrønde og fået
knækket en del fortovsfliser i årets løb. 1 skadevolder har selv udbedret fliserne. Formanden uddelte en
pjece om nabohjælp.
- Formanden gav ordet til Viggo Olesen, som orienterede om status på private fællesveje. VO vurderer ikke,
at der - bl.a. på baggrund af kontakt med kommunen – er gode muligheder for at få kommunen til at
overtage vedligeholdelse af nogle veje.
- Lasse Ryberg bemærkede i forlængelse af VO`s indlæg, at bestyrelsen har aftalt med Viggo, at sagen følges
forsat.

Ad. 3. Regnskab.
Regnskabet blev præsenteret af Christian Tellefsen og diverse spørgsmål blev besvaret.

Ad 4: Budget.
- Bent Hansen efterlyste en plan for vedligeholdelse af fortove og vejbaner. Lasse R. oplyste, at en
gennemgang af vejene i 2012 blev aflyst p.gr. a. regnvejr.

- Bent Bünning efterlyste tilskud til reparation af asfalt ved Lord Nilsson.
- Budgettet blev godkendt.

AD 5: Indkomne forslag.
- Bent Hansen og bestyrelsen havde hver især fremsendt forslag til ændring af foreningens vedtægter. En
oversigt over de samlede fremsendte forslag blev uddelt.
- Man blev enige om at stemme for hver enkelt paragraf.
- Love ændres til vedtægter.
- § 2 Blev vedtaget.
- § 5 Blev ikke vedtaget. Bestyrelsen kommer med ny formulering.
-§ 6 Min. dagsorden blev vedtaget.
- § 6 Regnskab og budget blev ikke vedtaget.
- § 7 Blev vedtaget.
- § 10 Blev ikke vedtaget.
- § 11 Blev vedtaget.
- § 13 Blev vedtaget.
- § 23 Blev ikke vedtaget.
- § 25 Blev vedtaget.
- § 26. Begge udgår. Ny formulering til næste G-forsamling.

Ad 6: Valg til bestyrelse.
- Kaj Eriksen træder tilbage. Lasse Ryberg blev valgt til ny formand.
- Christian Tellefsen fortsætter som kasserer.
- Kaj Jensen blev valgt ind i bestyrelsen.
- Søren Chr. Jensen modtog genvalg til bestyrelsen.
- Viggo Olesen udtræder af bestyrelsen.
- Jeanet, Jyderupvej 4 blev valgt til ny suppleant.
- Bent Bünning og Jacob Rosenberg modtog genvalg til revisorer.

Ad 7: Eventuelt.
- Kan halvcirkel ved Tunet indrettes til P-pladser?
- Kaj Eriksen oplyste, at skolens hovedindgang flyttes mod Korsager Allé.
- Jesper, Islevhusvej oplyste om fibernet. Mere info på vivilhavefiber.dk.
- Hjørnet af Tersløsevej/Tunet ødelægges af biler. Der mangler en runding på fortovet.

Brønshøj 24.05.2013 Lasse Ryberg og Søren Chr. Jensen

