Referat af ordinær generalforsamling i Husum Ny Haveby den 28. marts.
2019
1. Valg af dirigent
Lasse Ryberg blev valgt.
2. Formandens beretning for året 2018
Formanden berettede omkring foreningens begrænsede aktiviteter det forgangne år, som
primært omfattede udskiftning af fliser ved Islevhusvej 49/Stenløsevej samt rensning af
regnvandsbrønde.
Formanden bemærkede supplerende, at kommune og renovatør få dage inden
generalforsamlingen har bedt foreningen om udbedring af overkørsel ved Islevhusvej
10/Ågerupvej. Bestyrelsen vil i samme omgang vurdere, om der skal skiftes nogle fliser.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskab for året 2018
Årsregnskabet, der var underskrevet af intern revisor, blev fremlagt af kassereren. Samtlige
medlemmerne har betalt kontingent efter kassereren har rykket en del.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Budget for året 2019
Kassereren fremlagde budgetforslaget. Der lægges i 2019 op til, at foreningen alene bruger
penge på ting, der er nødvendige og således fortsætter med at bygge kapital op. Et
medlem spurgte til, hvor mange penge, der var behov for at ligge inde med. Til dette
svarede kassereren, at den aktuelle formue på godt en mio. kr. på ingen måde var for stor
en buffer, idet renovering af en enkelt vej koster mange hundrede tusinder af kroner.
Kassereren fortalte også, at bestyrelsen for få dage inden havde besluttet at skifte bank til
Arbejdernes Landsbank, idet den hidtidige Basisbank havde opsagt kundeforholdet med
henvisning til, at banken fremover kun ønskede privatkunder.
På baggrund af størrelsen på gebyrer samt tilstedeværelsen af lokale filialer, havde
bestyrelsen besluttet at skifte til Arbejdernes Landsbank. Dette aktuelle skifte var årsagen
til, at der på tidspunktet for generalforsamlingen ikke var udsendt kontingentopkrævning.
Budgettet indeholdt uændret kontingent på 1.800 kr.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.
6. Valg til bestyrelsen for to år samt suppleanter
Kasserer: David Grolin Kristensen var på valg og genopstillede. David blev valgt uden
modkandidat.
Bestyrelsesmedlem for to år: Søren Jensen var på valg og genopstillede. Søren blev valgt
uden modkandidat.
Suppleant(er): Der var ingen kandidater.
7. Valg af revisor
Bent Bünning var på valg og ønskede at genopstille. Bent blev valgt uden modkandidater.
8. Eventuelt
Frank /Stenmaglevej informerede om, at han har modtaget kommunens brev om
gravetilladelse til Gigabit. Bestyrelsen vil opdatere hjemmesiden/FB siden ang. samme, hvis
man ønsker evt. at indgive klager om arbejdet til GIGABIT der er ansvarlig for arbejdet.
Flere efterlyste bedre affaldsindsamling ifm. slikbutik og shawarmabutik på Islevhusvej.
Forslag om at opsætte stativ med hundeposer ved Tunet, som opleves at blive brugt som
hundepark.
På Tersløsevej 8 oplever de at der ofte ikke hentes affald da renovationsfolkene ikke kan
komme til grundet de mange parkerede biler på begge sider af vejen. Bestyrelsen vil
forsøge at gøre vores side af vejen enten til begrænset parkeringstid eller med fuld gul
stribe fra den gamle Imerco parkerings område og ned til Gerlevvej. Dette er drøftet med
de berørte medlemmer.
Efterlysning af forbedret skiltning af ensrettet på Gislingevejs skiltning

Således opfattet

Nilo Zarrehparvar
Referent

Lasse Ryberg
Dirigent og formand

