Generalforsamling

Dato: 14-06-2021

Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og Hvesager
Nr. 1 /2021

Referat fra generalforsamling onsdag den 16. juni 2021 i fælleshuset
på Ravnshøj.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af kasserer og revisor
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse samt suppleanter
7. Valg af revisor samt suppleant
8. Eventuelt
Efter formandens velkomst blev Karsten Lomholt valgt som dirigent uden
modkandidater.
Dirigenten fastslog, at der var 18 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Formanden gennemgik beretningen.
Særligt omkring hjertestartere i foreningens område, var der sket en udvikling
indenfor de sidste dage, idet man på plejehjemmet var positive overfor, at få placeret
deres hjertestarter udendørs.
En flytning af deres hjertestarter ville betyde en ekstra udgift til udendørs kasse samt
installation af el – et beløb på ca. kr. 12000,-.
Formanden ønskede generalforsamlingens accept af, at grundejerforeningen påtog sig
denne udgift, idet grundejerforeningens medlemmer herefter ville være dækket rigtig
fint ind med hjertestartere.
Martin Fessel, oplyste, at hjertestarteren på Ravnshøj indenfor det sidste år var brugt
5 gange.
Generalforsamlingen udtrykte accept af, at bestyrelsen fortsatte med arbejdet med at
få flyttet hjertestarteren på plejehjemmet udenfor og at foreningen påtog sig udgiften
til skab og el.
I forhold til bemærkningerne omkring mulighederne for opladning af el-biler, oplyste
formanden for Ravnshøj Martin Fessel, at man på Ravnshøj havde fået opsat 2
ladestationer til 14 elbiler. Udgiften til nedgravning og etablering af kabler m.v. havde
foreningen selv afholdt, men refusionsmulighederne havde været gode.
Hvis andre beboerforeninger påtænkte at få opsat ladestation m.v. kan man rette
henvendelse til Martin Fessel, tlf. 24634254, med henblik på yderligere information.
Beretningen blev godkendt.
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Kasseren gennemgik regnskabet samt budget for det kommende år.
Regnskab og budget godkendt.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent til forening og til snerydning. Godkendt.
Valg til bestyrelsen:
John Jacobsen, Annegrethe Høgsvig, Ernst Kristiansen og Martin Jessen blev genvalgt.
Find Balle blev valgt som ny bestyrelsesmedlem.
Karsten Lomholt og Ove Rasmussen blev valgt som suppleanter.
Jimmy Sonnenburg blev genvalgt som revisor.
Lene Olsen blev valgt som revisorsuppleant.
Under punktet eventuelt var der en drøftelse af, hvorledes vi som forening forholder
os til de mange cigaretskod, der ligger langs Højagerstien og Hvesagerstien.
Generalforsamlingen opfordrede til, at personer der bruger stien ikke smider
cigaretskod i naturen, men bortskaffer dem i skraldespande m.v.
Opfordringen medtages i referat og i et kommende nyhedsbrev.
Under samme punkt, blev det drøftet, hvorvidt man i beboerforeningerne kunne
samarbejde omkring udbud af asfaltering i de enkelte enklaver.
Beboerforeninger, der indenfor de nærmeste år påtænker at få asfalteret i deres
enklaver, kan henvende sig til formanden for grundejerforeningen, der herefter sørger
for, at interesserede beboerforeninger bringes sammen med henblik på i samarbejde
at indhente ”det bedste tilbud”.
Formanden afsluttede generalforsamling med en opfordring til medlemmerne om at
forsøge at motivere flere til at interessere sig for foreningens arbejde.
Gennemsnitsalderen i bestyrelsen er høj. Enkelte med lemmer af bestyrelsen har
tilkendegivet, at de stopper i bestyrelsen ved næste generalforsamling, hvorfor det er
nødvendigt at finde nye personer til bestyrelsesarbejdet.
Formanden udtrykte en stor tak til Inge Svensson, der efter mange år i bestyrelsen
har valgt at stoppe.
Endelig udtrykte formanden en stor tak til beboerforeningen Ravnshøj med tak for lån
af lokalerne til afholdelse generalforsamlingen.
John Jacobsen,
Formand og referent.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
Næstformand
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:

John Jacobsen,
Annegrethe Høgsvig,
Martin Jessen,
Find Balle.
Ernst Kristiansen.
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