Generalforsamling
I
Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og Hvesager
afholdes
tirsdag den 26. januar kl. 19.30 i Byens Hus.
Alle enklaver skal stille med en repræsentant ved generalforsamlingen.
Til stede:
Højager 83 – 97
Højager 96 – 114 (A19)
Hvesager 260 – 282
Hvesager 28 – 62
Højager 80 – 94
Hvesager 2 – 26
Højager 66 - 78 (A5)
Hvesager 85 – 103
Højager 73 – 81
Højager 99 – 117
Højager 50 – 62
Højager 37 – 49 (A0)
Hvesager 51 – 67

Dagsorden	
  
1. Valg af dirigent.

Ernst Kristiansen valgt som dirigent. Dirigenten kunne fastslå at generalforsamlingen er
rettidig indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Michael Overgaard fremlagde årsberetningen. Formandens beretning kan læses på
foreningens hjemmeside.
•

•

Der blev spurgt til ansvaret for beskæringen langs stierne. Grundejerforeningen har
påtaget sig forpligtigelsen til at lave en årlig beskæring langs stierne, men det er den
enkelte grundejer som har det endelige ansvar for hegnet ud mod stien.
Grundejerforeningen er pt i gang med en større beskæring langs stierne som
forventes færdiggjort i den kommende tid

Beretningen blev godkendt uden indsigelser.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af kasserer og revisorer.

Regnskabet godkendt af generalforsamlingen
4. Rettidigt indkomne forslag.

Der er indkommet 2 forslag:
•
•

Forslag om beskæring af hegnet langs stierne så belysningen fremmes på stierne
Etablering af fortov langs hestefolden ved plejehjemmet

Bestyrelsen får mandat til at henvende sig til teknisk forvaltning for at få lavet en
helhedsplan for træerne langs Hvesager og Højager. Denne plan vil blive fremlagt på
kommende generalforsamling.
Bestyrelsen retter henvendelse til plejehjemmet for at drøfte ideen om etablering af fortov
langs hestefolden.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Budgettet er godkendt
6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter

John Jacobsen medlem
Hvesager 97
jtj@jellingnet.dk
mobil: 91555868
Michael Overgaard medlem
Michael	
  Overgaard	
  
Højager	
  107	
  
Tlf.:	
  6047	
  0540	
  
Martin Jessen medlem
Højager	
  54	
  
Tlf.:	
  2129	
  1157	
  
Ernst Kristiansen medlem
Højager	
  37	
  

Tlf.:	
  2728	
  0014	
  
Inge Svensson medlem
Højager	
  93	
  
Tlf.:	
  2539	
  3039	
  
Michael Randrup suppleant
m.l.randrup@gmail.com
Højager 86
mobil: 20203998
Anne Grethe Høgsvig suppleant
Agh2012@hotmail.com
Mobil: 24244355

7. Valg af revisor samt suppleant

Jimmy Sonnenburg valgt som revisor
Genvalg af suppleanten
8. Eventuelt.

	
  

