
Bodilsminde Grundejerforening

Referat af Ordinær generalforsamling 6. juni 2010  

Kl. 1030  Bød formanden Kaj H. Petersen velkommen til de 14 fremmødte, og
mindedes afdøde bestyrelsesmedlem Solveig Probst, der har været i bestyrelsen
fra 2005 til 2009.
Formanden 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 området i 2014 til en pris af 35.000,- kr. pr tilslutning. Dertil
kommer selve indlægningen på egen parcel der er beregnet til en pris af 20 –
25.000,- kr. Det er dog op til den enkelte at aftale med valgt aut.kloakmester.
Dræn:  Er renset og spulet efter en sammenfalden brønd.
Vejene:  bliver løbende reparerede ved påfyldning i hullerne – men kraftige
regnskyl lige efter en reparation er uheldigt. En tak Erling der sørger for salt til
afhjælpning af støvgenerne. 
Der køres stadig meget for stærkt på vore veje og det er for
farligt, især da der er kommet mange børn i området. Det ville
være godt hvis alle viste hensyn.
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:  Henstillingen til at græsslåning og anden støj fra maskiner ikke
forekommer før kl. 10 og efter kl. 18 i weekender, er der taget hensyn til. 
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”. Grundejerforeningen kan blive nødt til at foranstalte
beskæring nogle steder. 
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.
Blot var det uheldigt at kommunen valgte at komme samme uge som vor
afhentning.
Bemærkninger til beretningen.  Apollovej er meget hullet og der ønskes en
anden mere permanent vedligeholdelse. Der fremkom flere forslag og formanden
/ næstformand ville søge alternativ løsning. Et forslag fra NCC kan først komme
på tale når området er færdigkloakeret.

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

Ad 4. Fastsættelse af  kontingent:   
Kontingentet uændret kr. 600,00 pr. år. Det skal dog fremhæves at bliver der
rykket for manglende indbetaling så pålignes kr. 50,00 betales de ikke vil næste
års kontingent blive pålignet dette beløb.
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Ad 5. Valg iflg. vedtægten:
Formand: Kaj H. Petersen ·                      genvalgt
Næstformand: Lise Selsager                     genvalgt
Bestyrelsessuppleant 2: Tove Glisbo ·                 genvalgt
Bestyrelsessuppleant 1: Lis Jensen        nyvalgt
Revisor:  Uffe Døngart                                 genvalgt

                    

Ad 6. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget.

Ad 7. Eventuelt: Beplantningen på hjørnet ved Hellasvej vil blive beskåret.
Forespørgsel om andre har haft problemer med Odsherred Forsyning A/S ved
tømning af septiktank, hvor der uretmæssig er opkrævet ekstra beløb for
forgæves kørsel og undladt at komme til aftalt tid, syntes ikke at være tilfældet
blandt de fremmødte.
Forespørgsel om græsslåning af rabatten på Kinimondsvej – her svarede
formanden at det skal grundejerforeningen i starten af vejen hvor vi har en
grusbunke.
Der var ønske om at få sat stolper ned på hjørnet af Bjarkesvej så der ikke køres
i rabatten. 
Generalforsamlingen slut kl. 1115

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede de fremmødte og dirigenten. 

  _Sign. Solveg Nilsson__________________
           Dirigent                                                                                                     Ref.TG
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