Referat af Grundejerforeningen Maglekrogens Generalforsamling
d. 4. april 2018
Deltagere: Se venligst vedhæftede liste.
Referent: Elin
1. Valg af dirigent
Der blev ikke valgt en dirigent.
2. Formandsberetning
Jesper bød velkommen og aflagde formandsberetning, hvorefter han
besvarede spørgsmål. Beretningen blev taget til efterretning af
generalforsamlingen uden kommentarer. Formandsberetningen er også
vedhæftet referatet.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag
Regnskabet for 2017 blev fremlagt. Det affødte ingen kommentarer.
Bestyrelsens forslag til 2018 budget blev gennemgået og diskuteret. Efter
ønske fra sidste års generalforsamling stod der beløb ud for hver post på
budgettet.
Der blev udtrykt ønske om at hæve beløbet afsat til legepladsen fra kr.
2500 til 5000, således at der er penge til både nyt bord/bænke sæt samt
de reparationer, der skal foretages på legehuset.
Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen havde foreslået en lille ændring i teksten til de gældende
samværsregler for så vidt angår støj. Ændringen består i at tidspunktet
for hvor længe der må støjes ændres fra kl. 20 til kl. 19 på hverdage.
Dette betyder at der må støjes med motoriseret værktøj og redskaber mv.
fra kl. 8.00 til kl. 19.00 på hverdage og mellem kl. 9.00 og 15.00 på sønog helligdage. Dette gælder både udendørs og indendørs.
Kopi af samværsregler sendes ud sammen med dette referat.
Det blev også besluttet at Samværsreglerne skal inkluderes i det
velkomstbrev, der gives til nye grundejere.

5. Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen besluttede at bibeholde årskontingentet på kr.
600,00.
Elin M22 sender opkrævning ud pr. mail.
6. Valg af bestyrelse
Jesper M28, Allis M19 og Kirsten L58 var alle på valg og blev genvalgt.
Elin M22 var ikke på valg.
7. Valg af revisor
Jens Peter M8 blev genvalgt til revisor
8. Valg af bestyrelsessuppleant
Der blev ikke valgt en bestyrelsessuppleant
9. Valg af revisorsuppleant
Der blev ikke valgt en revisorsuppleant
10.

Eventuelt

Stigerne, der ligger langs hækken på legepladsen skal checkes, og hvis de
ikke er i orden skal de kasseres og nye indkøbes.
Trillebøren er gået i stykker og en ny skal indkøbes.
Det blev aftalt at der skal skiftes sand i sandkassen hvert år.
Bestyrelsen blev igen opfordret til at tage en snak med spejderlederne og
bede dem være med til at passe på legepladsen, idet flere af grundejerne
gav udtryk for at spejderbørnene er ret ”hårde” ved legepladsen, når der
afholdes møder i spejderhuset.
Bonusinformation
Bestyrelsen glemte på generalforsamlingen at fortælle, at Legepladsdagen
er sat til søndag d. 6. maj kl. 10.00.
Allis sender invitation ud nærmere datoen.

