Pjedsted d. 20. maj 2021

Generalforsamling
I Grundejerforeningen Elbo

Referat
1. Valg af dirigent
a. Henrik Væver vælges med applaus
b. Der er ikke indkaldt rettidigt til generalforsamlingen - fire dage for sent dette løses ved at høre forsamlingen, om der er indvendinger for
indkaldelsen. Ingen indvendinger og dermed er generalforsamlingen
beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
a. Julia Storm fremlagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning
vedlægges referatet. Generalforsamlingen godkendte med applaus
3. Regnskab for 2020
a. Egzona fremlægger regnskabet. Der stilles følgende spørgsmål:
i. Er der ikke udleveret blomster til nye beboere? Der er sendt
forespørgsel ud på evt. et træ i stedet.
ii. Manglende indbetalinger til kontingent og snerydning forglemmelser eller protest?
1. Bestyrelsen skal ud med rykkere i postkassen og til sidst
personligt fremmøde
b. Regnskabet er godkendt med applaus
4. Indkomne forslag
a. Aftale om snerydning
i. Der kan laves aftale med udbyder om, at hvis der i pågældende
ikke er sne, kan der ydes andet arbejde
ii. Bestyrelsen kan tage kontakt til udbyder i så tilfælde
iii. Snerydning er vedtaget
b. Næste generalforsamling - Bestyrelsen foreslår d. 9. februar 2022 i
hallen - vedtaget
5. Valg til bestyrelsen, suppleanter
a. Nuværende bestyrelse genvælges
b. Valg af revisorer, suppleanter for disse
i. Kim Enemark og Jonna Boldt vælges som revisorer - Kirsten
Ebbesen vælges som revisorsuppleant
c.
6. Eventuelt
a. Plæneklipperhonorar - udbetales på mobilepay den følgende uge
b. Bent foreslår, at der tidligst 14 dage før lægges grene på bålet til Sct.
Hans

c. Telefonnummer på kontaktpersoner ved uddeling fra Grundejerforening
Elbo
d. Ny nabo til Fællesarealet - opmærksomhed på, at der ikke skal lægges
grene op til deres skel
i. Opmærksomhed på, at børn frabedes at lege i skoven
ii. Opfordring til bestyrelsen til, at der investeres i at “smøre” vores
nye naboer med en kurv eller lignende for at opnå et godt
samarbejde, så børnene kan få lov at lege i skoven
Julia Høyer Storm, referent

