Generalforsamling den 18. september 2019 i ”Vognporten”, Rødovregaard
1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Felix Fredens, referent: Eva Rungwald
Formanden, Felix Fredens bød velkommen til de ti fremmødte medlemmer og fire øvrige
bestyrelsesmedlemmer og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt d. 31/8
2) Godkendelse af referat
Referatet godkendtes med akklamation.
3) Formandens beretning
I 2018 fejrede vi vores parcelforenings 100 årsjubilæum med en vellykket fest på Rødovregaard.
Bestyrelsen ser det dog ikke som sin rolle at være tovholder eller initiativtager på fremtidige vejfester – det
må komme fra ’græsrødderne’. Foreningens telt er i øvrigt fortsat til rådighed for foreningens medlemmer
for en meget billig penge.
Der har ikke været udført vejarbejder siden sidste generalforsamling. Bestyrelsen har valgt at holde lidt igen
på pengene henset til vores lidt lave kassebeholdning. Foreningens arbejde i 2018-2019 har koncentreret sig
om vejbump, der vil blive etableret i efteråret. Siden vedtagelsen sidste september har sagen været gennem
2 ekstraordinære generalforsamlinger, godkendelse i forvaltningen, hos politiet og slutteligt i Teknik- og
Miljøudvalget i september. Nu har vi så endelig kunnet bestille arbejdet udført og forventer det afsluttet i
løbet af efteråret 2019.
4)

Fremlæggelse af regnskab.
Kasserer Torben Schwennesen forelagde det udsendte regnskab, som blev godkendt.

5) Fastsættelse af årets kontingent og vejbidrag
Bestyrelsens forslag om forhøjelse af vejbidraget med kr. 400,- så det samlede medlemsbidrag stiger til kr.
1000,- om året, blev vedtaget enstemmigt af de fremmødte.
6) Valg til bestyrelsen
På valg var formanden Felix Fredens og bestyrelsesmedlem Eva Rungwald, der begge blev genvalgt med
akklamation.
Bjørn Olsen, Leopardvej 21, blev genvalgt som suppleant.
7) Valg af revisorer og supleant
Som revisorer og suppleant blev revisorer Gert Holm, Kim Jørgensen og Mikael Skyt Johansen genvalgt.
8) Indkomne forslag
Ingen
9) Eventuelt
Diskussion om parkeringer af store biler og om risikoen for støjgener fra de kommende vejbump.
Formanden kunne meddele, at Hvidovrevej 21 er gået på tvangsauktion.

