Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Vej 15
den 14. september 2014.
Indkaldelse til generalforsamlingen er uddelt i postkasserne.
1. Jan Grenov (Fuglevænget 6) bød velkommen på bestyrelsens vegne og meddelte, at 2 medlemmer
af bestyrelsen var afgået ved døden siden sidste generalforsamling, det var Johan Kirk og Victor
Andersen og bestyrelsen bestod så af Jan Grenov, som overtog kassererfunktionen samt Stine
Uldahl (Vej 15 nr. 13).
2. Jan Grenov meldte sig som dirigent og Kirsten Kold Olesen (Vej 15 nr. 9) meldte sig som referent.
3. Bestyrelsens beretning er uddelt i postkasserne og blev kommenteret af bestyrelsen. Det blev slået
fast, at al korrespondance fremover foregår elektronisk, dvs. referater og indkaldelser til
generalforsamling og lignende. Foreningen har en hjemmeside: www.vej15.dk. Der har været stor
interesse for afholdelse af generalforsamling. Men som de fleste sikkert har bemærket, er der ikke
blevet opkrævet kontingent for 2014, dette skyldes at foreningen ikke mere har nogen girokonto.
Der skal oprettes en bankkonto og foreningen skal have et CVR-nummer, så kontingentet igen kan
opkræves.
4. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Kontingentet fortsætter uændret: 300kr. om året.
5. Indkomne forslag: Der er ingen forslag.
6. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen konstituerer sig og vælger formanden.
a.
b.
c.
d.
e.

Kasserer Jan Grenov
Per Gunslev (Fuglevænget 10)
Rikke Stubbe (Fuglevænget 9)
Maj Smedegård (Vej 15 nr. 20)
Suppleanter: Kate Flenting (Vej 15 nr. 20) Malene Payer (Vej 15 nr. 7)

7. Valg af revisor: Peter Mølgaard (Vej 15 nr.9)

8. Eventuelt.
a. Jan opdaterer e-mailadresser og laver en liste også med telefonnumre.
b. Nathan (Fuglevænget 1) nævnte problemer med at skaffe et nyt kloakdæksel, flere havde
skaffet sig et, prisniveauet er forskelligt, det kan bl.a. afhænge af størrelsen på dækslet.
Hvis man ikke har skaffet sig et dæksel er det en god ide at rådføre sig med naboen eller en
anden på vejen.
c. Malene foreslog, at der blev oprettet en lukket facebookgruppe. Dette var der ikke
stemning for.
d. Rikke nævnte, at de havde et problem med vildkatte-killinger. Forslag: Henvend jer til
Kattens Værn, de tager sig af sagen gratis.
e. Generalforsamlingen i 2015 afholdes den første søndag i september og punktet i
foreningens vedtægter, som omhandler afholdelse af generalforsamling tages på som
punkt, så tidspunktet kan ændres i vedtægterne.
f. Kloakering. Der var flere, der havde henvendt sig til Odsherred Kommune ang. tidsplanen
for kloakering og der er stadig ikke noget nyt angående dette.
g. Bestyrelsen blev opfordret til at kontakte kloakmestre i nærheden, så vi kunne få en god
pris, når vi er mange, der skal have kloaktilførsel.

Vi var ca. 30 fremmødte og kaffen var god, vi fik også dejlig Wienerbrød, og stemningen var god på trods af
regnvejret.
Referat: Kirsten Kold Olesen
Roskilde d. 15. september 2014.

