
Bodilsminde Grundejerforening

Referat af Ordinær generalforsamling 7. juni 2009  

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

Ad 1. Solveg Nilsson blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet
og beslutningsdygtig.  

Ad 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning.
Kloakeringsplaner: Odsherred Forsyning A/S påregner at starte nedlægning af
kloakledninger i 2015 til en pris af 34.000,- kr. pr tilslutning.
Dræn: Ingen problemer p.t.
Vejene: 
Vejene bliver løbende reparerede
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”. 
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.

Ad 3. Regnskab: 
Solveg Nilsson fremlagde regnskabet. Regnskabet godkendt.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent:  
Kontingentet uændret kr. 600,00 pr. år

Ad 5. Valg iflg. vedtægten:
Kasserer: Solveg Nilsson                                            genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Erling Nielsen                     genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Solveig Probst ·                         genvalgt
Bestyrelsessuppleant: Annelise Grethe Døngart      genvalgt
Revisor:  Dorte Bøge Sørensen                                 genvalgt

                    Suppleant: Tove Glisbo                                               genvalgt.

Ad 6. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget.

Ad 7. Eventuelt
Generalforsamlingen slut kl. 1120

Formanden takkede de fremmødte og dirigenten. 

  ___________________
           Dirigent                                                                                                     Ref.TG
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