Referat af generalforsamling i Grøndal Grundejerforening skærtorsdag 18.04.2019.
1) Tom Nielsen blev valgt som dirigent.
2) Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Hans Henning Jensen.
Der var kommentarer til at Nålevej selv administrerer vejvedligeholdelse. Bestyrelsen vil arbejde
videre med problemerne med vejvedligeholdelse og de forskellige vejkasser i området. Se
endvidere under punktet bestyrelsens forslag.
Et medlem har ikke haft vinteropsyn. Det bliver rettet.
3) Kasser Verner Rodenberg gennemgik regnskabet for 2018.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
4) Bestyrelsen foreslår:
1. Det blev diskuteret om grundejerforeningen skal droppe tilskudet til Sct. Hans bålet på Rindby
Strand. Bestyrelsen kontakter de andre grundejerforeninger for at vejre stemningen.
Bestyrelsen trækker forslaget i sin nuværende form.
2. Det blev vedtaget, at der ikke fremover er vinteropsyn i marts.
Husk at gemme de små skilte, så de kan genbruges til næste vinteropsyn.
3. Opfordring til at bekæmpe japansk pileurt. Det er en invasiv plante, der breder sig kraftig og kvæler
anden beplantning.
Se evt. foto på grundejerforeningens hjemmeside.
4. Bestyrelsen ønsker at samle vejkasserne i området i én vejkasse for at spare administrationsudgifter. Det arbejder bestyrelsen videre med.

5) Budgettet for 2019 blev godkendt.
Kontingentet for 2020 er uændret 200kr.
6) Valgt til bestyrelsen:
a) Steen Jakobsen blev genvalgt.
Karen Sinning blev genvalgt.
Erik Skouboe blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
b) Ingen suppleanter blev valgt til bestyrelsen.

c) Valgt til revisorer:

Kirsten Høgh
Helga Kristensen
d) Revisorsuppleant:
Immo Doege.

Eventuelt.
•Lone Grand orienterede om projektet vedr. grøfter og vandafledning i Nytoften området.
Projektet har været til høring uden indsigelser og skriftlig accept af forslaget kommer efter påske.
•Adresser og telefonnumre på medlemmer, må ikke ligge på foreningens hjemmeside på grund af
persondataloven.
•Snak om at vores hjemmeside skal gøres mere læsevenlig med hensyn til farvevalg.
Sekretæren minder om at tjekke spam/uønsket mail, så medlemmerne ikke går glip af post fra
bestyrelsen. Fintfølende spamfiltre på computere kan opfange masseudsendelser.
•Formanden orienterede om at Paraplyorganisationen har en række gode råd vedr. udlejning af
sommerhus.
Er der spørgsmål om udlejning af sommerhus, er man velkommen til at sende en mail til formanden
Hans Henning Jensen.

Referent
Helga Kristensen.

