Referat fra Generalforsamling i Ullerslev Grundejer & Antenneforening 26032014.
Deltagere
19 medlemmer !
7 fra Bestyrelsen
Dagorden:
1) valg af dirigent.
Torben Pedersen foreslået og valgt.
2) Formandens beretning
Godkendt enstemmigt - Den kan læses andetsteds på hjemmesiden.
3) Regnskab 2013
Godkendt enstemmigt - et forventet overskud på ca. 22.298,1 spørgsmål vedrørende prisen på forsikring kontra 2012 - i 2012 dækkede prisen
på vores forsikring kun sidste kvartal af 2012
Kan ses på hjemmesiden i fuld længde.
4) indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til behandling.
5 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
(Allan Gjøde - Peter Pedersen - Gunni Holm - Henrik Berggreen. - Alle villige til genvalg)
Frank Toft ønskede at stille op til Bestyrelsen - efter kampvalg blev stemmerne således
Allan Gjøde 25 stemmer (genvalgt)
Peter Pedersen 22 stemmer (genvalgt)
Henrik Berggreen 21 stemmer (genvalgt)
Gunni Holm 20 stemmer (genvalgt)
Frank Toft 16 stemmer (ikke valgt)
Tak til Frank Toft for at stille op - det er rart at se medlemmerne er villige til at deltage.

6) Valg af suppleanter
Frank Toft og Bente Friis stillede op og blev valgt
Frank er 1 suppleant og Bente er 2 suppleant
Tak for opstillingen.
7) Valg af Revisorer samt Suppleanter
Peder W. Jensen og Poul Henriksen (begge villige til genvalg)
Valgt uden modkandidater
Suppleanter
Ebbe K. Skov og Kirsten Pedersen ( begge villige til genvalg)
Valgt uden modkandidater.
8) Fastsættelse af befordringsgodtgørelse - internet samt telefon
Eneste ændring er internet: her gives et fast beløb der modsvarer udgiften til den laveste
hastighed til alle i bestyrelsen - dette vil medføre at udgiften nedsættes med ca. 2500,- kr. i 2014.
9) Eventuelt
Spørgsmål: Hvorfor kan andre foreningsbestyrelser nøjes med at være 5 medlemmer?
Dette har været diskuteret i Bestyrelsen og der er ikke enighed om at skære 2 medlemmer Bestyrelsen synes at det skal komme som et forslag fra medlemmer således at det kan behandles
på en generalforsamling - det kræver en ændring i vedtægterne.
Spørgsmål: Behandler vi også grundejersager?
Ja følgende har været behandlet:
Manglende slåning af græs på offentlige arealer - dette er klaret ved at skrive til kommunen.
Privat tvist vedrørende stort træ omkring skel - generende skygge i have - det er blevet anbefalet
at klare sagen ved et civilt søgsmål.
Andelsforeningen Granvej - ønsker den lille sø oprenset - der er lavet aftale med et privat firma
der når forholdende tillader det oprenser søen - andelsforeningen betaler selv udgiften.
Bestyrtelsen v. sekretær Henrik Berggreen.

