Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug

Ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.30
sted: Paarup Skole
Tilstede Bestyrelse:
Carsten Jørgensen
(CJ)
Finn Sørensen
(FS)
Søren Larsen
(SL)
Erik B. Nielsen
(EN)
Carsten L. Rasmussen (CR) Referent

www.sgal.dk

med følgende dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor
4. Rettidigt indkomne forslag
Bestyrelsen stiller forslag om gennemførelse af
hastighedsdæmpende foranstaltninger på stamvejen
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Ud over bestyrelsen var der mødt 12 stemmeberettiget fra grundejerforeningen samt 1 fuldmagter pr. brev.
Referat
ad 1: Valg af dirigent
§ Torben K. Jensen blev valgt, og konstaterede, at indkaldelsen er udsendt rettidigt, og derfor er
lovligt indkaldt.
ad 2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Bestyrelsesformand Carsten Jørgensen aflagde beretning.
§ Nabohjælp. Startede i 2013 og grupper er blevet oprettet rundt i foreningen.
§ Belysning privat/fællesveje. SGAL ligger i område 9. Kommunen er pt. nået til område 7, hvilket
betyder at vi kan forvente at få et varslingsbrev i efteråret 2015. Forventet egenbetaling vil givetvis
være fra år 2017. Det forventes at være omkring 400 kr. i egenbetaling pr. år. De berørte områder
er vængerne på Søndermarken og v/Tyrsbjergvej. Selve stamvejen Søndermarken bliver ikke
berørt da denne er kommunalvej. Se under Odense.dk >> Belysning på private fællesveje.
§ Legeplads. Indvielse var 31. maj 2014. Alt tyder på at den bliver brugt flittigt.
§ Reparation af asfaltvej på Tyrsbjergvej 22-32. Dette er blevet udført i løbet af 2014.
§ Skoven mod øst. Træer var vokset ind over haverne. Bestyrelsen har været i dialog med
kommunen og fået dem til at fælde træerne langs haverne.
§ Utæt fjernvarme v/nr. 42. Kommunen har varslet at de indenfor de næste 4 uger vil komme gener
med udgravning og udbedring af fejlen.
§ Fortove. Entreprenør har været igennem og rettet fliser op således faldulykker undgås.
§ Private veje. Bestyrelsen har fået undersøgt at slidlaget kan holde min. 10 år endnu, hvilket betyder
at vi ikke forventer udgifter på denne front foreløbig.
§ Glenten. Der tilbydes gratis Web Tv via internettet – ude og hjemme.
Du kan se tv på op til fire enheder samtidig, fx mobil, tablet, computer og tv til alle brugere. Indtil
videre kan du alene se Glentens tv- grundpakke som web-tv.Du kan tilmelde dig via dette link:
www.glenten.dk/tv og vælge ”registrerer”
ad 3: Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor
§ Søren Larsen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
ad 4: Rettidigt indkomne forslag
§ Forslag om gennemførelse af hastighedsbegrænsende foranstaltninger på stamvenen.
§ Bestyrelsen fik på generalforsamling 2014 til opgave at udarbejde projekt til beslutning for mulig
gennemførelse på indeværende års generalforsamling.
§ Skrivelse og plantegning uddelt som ekstra bilag til alle medlemmer 22. marts 2015.
§ Gennemgang af oplæg ved bestyrelsesmedlem Erik B. Nielsen.
§ Der var en god meningsudveksling omkring de 2 forslag.
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2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget for at det kan gennemføres.
Der var 13 der stemte for og 4+1 fuldmagt der stemte imod.
Forslaget for gennemførelse er hermed vedtaget.
Forslaget uden cykelsluse fik 11 stemmer og er hermed vedtaget som projekt. (Forslag nr. 2)
Der afsættes max. 220.000 DKK som rammebeløb til gennemførelse af projektet.
Arbejdet gennemføres i løbet af 2015. Beplantning udføres i løbet af oktober.

ad 5: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
§ Søren Larsen fremlagde budgettet.
Overførsel til vejfonden fastholdes til 20.000 DKK pr. år.
§ Fastlæggelse af kontingent på uændret 600 DKK blev godkendt af generalforsamlingen.
§ Budgettets egenkapital (vejfonden) får minus post på max. 220.000 DKK jævnfør beslutningen
under pkt. 4
ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
§ På valg
Formand: Carsten Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Erik B. Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Carsten Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Helle Busk
§ Suppleant.
Knud-Aage Hansen
Kurt Olsen

Genvalgt
Genvalgt
Modtog ikke genvalg
Nyvalgt
Genvalgt
Nyvalgt

ad 7: Valg af 2 revisorer
§ Bjarne Ratzer
Torben K. Jensen

Genvalgt
Genvalgt

ad 8: Valg af revisorsuppleant
§ Lisbeth Skjoldager

Genvalgt

ad 9: Eventuelt
§ Den forbedrede skiltning Søndermarken og Søndervænget ser ud til fungere.
§ Nabohjælp. Der opfordres stadig til at de enkelte naboer taler sammen og får oprettet hinanden på
Nabohjælp.dk således der kommer SMS når man er på ferie.
§ Der skal indsamles E-mail fra alle medlemmer.
Medlemmerne er velkomne til at sende mail til >>> erik@baltzernielsen.dk
og samtidig oplyse vejnavn og husnr.
Indkaldelser vil fortsat blive sendt ud pr. brev i 2015-2016. Ekstra materiale kan sendes på mail.
Ifølge vedtægterne §8 - §9 - §16 skal der ske en vedtægtsændring for at udsende på E-mail.
Bestyrelsen vil stille forslag på generalforsamling 2016 til vedtægtsændring som kan træde i kraft i
2017.
§ Der henstilles stadig til at der køres med lav hastighed på vores veje.
Odense d. 30. marts 2015

Carsten Jørgensen
Formand

Torben Jensen
Dirigent

Carsten Rasmussen
Referent
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