
Bodilsminde Grundejerforening

Referat af Ordinær generalforsamling 3. juni 2007  

Kl. 1030  Bød formanden Kaj H. Petersen velkommen til de 21 fremmødte, 
(12 stemmeberettigede) og foreslog Solveg Nilsson til dirigent.

Ad 1. Solveg Nilsson blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig.  Der var ingen forslag til punkt 6.

Ad 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning.

Dræn: Det er første gang jeg kan sige at der ikke har været problemer med tilstoppede dræn, de
har fungeret trods den periodevise megen nedbør. 2 – 3 steder er der stadig problemer på
parcellerne og vi må se om der kan gøres noget her.
Vejene: Vil blive repareret løbende men vi søger stadig efter en belægning som vil mindske
støvgenerne. Som et forsøg vil vi nu prøve en belægning af sten med en diameter på 3 – 6 mm,
som ikke skulle give støvgener. Denne type belægning er udlagt på en stor parkeringsplads på
Fyn og jeg vil i kommende weekend se på dette område.  Problemet er, at det er et dyrt produkt
og det skal hentes langt fra vort område. Der vil blive udlagt en prøvbelægning på hjørnet af
Kinimondsvej / Thorsvej. 
Der køres stadig for stærk på vejene hvilket også er medvirkende til at vejstøvet hvirvles op. Hvis
man ønsker at udlægge vejsalt til støvdæmpning har Grundejerforeningen sække liggende.
Beplantning: Der er efterhånden en del der ikke slår græs i rabatterne. Det vil pynte på området,
hvis det bliver gjort. Buske og træer skal også beskæres, så vejbredden kan overholdes. Selvsåede
træer skal fjernes fra rabatterne.
Storskrald: Vores afhentning samt kommunens fungerer godt og hjælper med til at området er i
god stand.
Bemærkninger til beretningen: Betaler andre grundejerforeninger som benytter vejene med til
vedligeholdelsen – svar Grundejerforeningen Lyngtoften betaler hvert andet år for
Kinimondsvej / Bjarkesvej. Vi har ingen aftale med Petersminde grundejerforening om Thorsvej.
Spørgsmål: Grusbunken som tidligere lå på Kinimondsvej, så man kunne reparere huller i vejene,
får vi den igen. Svar: Der vil blive udlagt en ny, når de fældede træer er fjernet fra rabatten.

Ad 3. Regnskab: 
Dirigenten fremlagde regnskabet. Der var bemærkninger til den store kontingentrestance. Man
ønskede matr. nr. på skyldnerne med i referatet, det burde have været med i indkaldelsen til
generalforsamlingen. Likvide midler bør stå til en større forrentning.
Regnskabet godkendt.

Ad 4. Kontingent: Vi har problemer med at få kontingentet betalt fra flere medlemmer trods flere
rykkerskrivelser. Vi bør nok indføre et rykkergebyr og i tilfælde hvor det som nu drejer sig om op
til 3 årskontingenter, sende til inkasso.
Uændret kontingent i kommende regnskabsår. 

Ad 5. Valg:
Kasserer: nyvalg til Solveg Nilsson.
Bestyrelsesmedlem Erling Nielsen. Genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Solveig Probst. Genvalgt.
Suppleant Annelise Grethe Døngart. Genvalgt
Revisor Dorte Bøge Sørensen. Genvalgt
 Som ny revisor valgtes Uffe Døngart for 1 år  

Ad 6. Indkomne forslag: ingen forslag

Ad 7. Eventuelt
Ingen bemærkninger
Generalforsamlingen slut kl. 1100

Formanden takkede de fremmødte og dirigenten 
                   ______________
                        Dirigent                                                                                                                         Ref.TG
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