
Bodilsminde Grundejerforening

Referat af Ordinær generalforsamling 1. juni 2008  

Kl. 1030              Bød formanden Kaj H. Petersen velkommen til de 12 fremmødte, og foreslog Per Boje  
Nielsen til dirigent.

Ad 1. Per Boje Nielsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig invarslet
og beslutningsdygtig.  Der var 1 forslag til punkt 6.

Ad 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning.

Dræn: Sidste år roste jeg vore dræn for at der ikke var problemer til trods for de store
regnskyl, men den glæde varede kort for lige før Vig Festivalen stoppede drænet i skel
ned til hoveddrænet og hverken brønd 1 eller 2 kunne tage vandet – Alex
Slamsugerstation havde 14 dages ventetid, så vi var heldige at få Schak Gaardes
maskinstation til at komme første gang den 2/7 og anden gang den 5/7 og efterfølgende
fik vi renset og spulet i september.
Vi vil nu anlægge nyt dræn vis Apollovej / Hellasvej hvor der i perioder ligger meget
vand. Pris ca. 9.000 – 12.000,-kr.

Vejene: Vi har lagt en prøvebelægning på Kinimondsvej / Thorsvej men det har ikke
dæmpet særligt på støvgenerne, men vi prøver at lægge et lag mere på. Endvidere er
vejene blevet repareret løbende for huller.
Der køres stadig meget for stærkt på vore veje og det er for farligt, især da der er
kommet mange børn i området. 
Et andet problem er løsgående hunde og at folk er blevet noget sløsede med at få fjernet
efterladenskaber fra deres hunde. Det kan ikke være rigtigt at andre skal samle op efter
dem.
Støj / Hensyn: Det henstilles at græsslåning og anden støj fra maskiner ikke forekommer
før kl. 10 og efter kl. 18 i weekender.

Beplantning: Almindeligvis er området fint, men flere steder er det dog nødvendigt at få
klippet beplantningen ind, så der fremkommer fuld vejbredde. Husk at rabatter også skal
slås. Beplantning ud til vejene skal beskæres som vist i Odsherreds ”lille grønne”. Stien
mellem Hellasvej / Apollovej er fyldt med rødder – vi vil se om de kan fræses væk, så
det bliver nemmere for grundejerne at slå græsset her.

Storskrald: Vores, samt kommunens storskralds ordning holder området pænt. Det er
vigtigt, at der kun stilles ud i papirsposer ved den kommunale afhentning, men ved
grundejerforeningens afhentning kan anvendes klare plastsække, så det kan ses, at de kun
indeholder haveaffald. Der tages ikke mod sorte plastsække på lossepladsen, så disse vil
ikke kunne påregnes at blive bortkørt.

Kontingent: Vi har ingen kontingentrestancer. Det er meget glædeligt, men det har
kostet megen tid for at opnå dette. Bl.a. personligt fremmøde, tlf. og mange skrivelser.

Referat: Vi vil fremover tilstræbe at udsende generalforsamlings referat senest 2
måneder efter afholdelsen.

Ad 3. Regnskab: 
Solveg Nilsson fremlagde regnskabet og fortalte at kr. 38.000,00 er flyttet til en højere
forrentning. Der var bemærkninger til kontorhold, hvor der var indregnet beløb anvendt
til formandens EDB.
Regnskabet godkendt.
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Ad 4. Fastsættelse af kontingent:  
Efter forslag fra de fremmødte og afstemning blandt de 10 stemmeberettigede stemte 8
for og 2 imod så kontingentet for 2009 forhøjes med kr. 50,00 til kr. 600,00.

Ad 5. Valg iflg. lovene:
Formand Kaj H. Petersen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Lise Selsager blev genvalgt og derefter valgt til næstformand.
Bestyrelsesmedlem Solveig Probst blev genvalgt.
Suppleant: Tove Glisbo blev genvalgt.
Revisor: Uffe Døngart blev genvalgt  

Ad 6. Indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring: Blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7. Eventuelt
Generalforsamlingen slut kl. 1120

Formanden takkede de fremmødte og dirigenten. 

  Sign. Per Boje Nielsen
           Dirigent                                                                                                     Ref.TG
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