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Referat af Ordinær Generalforsamling - 2016 
Tirsdag den 22. marts klokken 17:30. Sted: Motel Europa, Hobrovej 890, 9230 Svenstrup.  
Referent: Flemming V Jørgensen 
Der var 10 husstande repræsenteret med i alt 16 beboere. 
 
1. Valg af dirigent. Søren blev valgt, generalforsamling er varslet 
rettidigt i henhold til vedtægterne, og er beslutningsdygtigt. 
 2. Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf. 
Den løbende diskussion er indflettet i referatet.  
 
Fibernet Nord, oplyste i 2014, at de var interesseret i at give os, 
Stendyssen, et godt tilbud på tilslutning til fibernet. Hovedparten af 
husstandene fik installeret fibernet i løbet af 2015 
 
Kommentar fra forsamlingen: De hustande der kom med i pakken kom 
til at betale 15 kr. mere end dem som kontaktede fibernet privat.  
Jørgen lovede at forelægge dette for fibernet. 
 
Arbejdsdagen i 2015 blev ting udbedret, nye borde, enkelte grønne 
områder blev renset. 
Lejehuset ser OK ud, 
 
Asfaltvejen Revner i vejen skal udbedres, hvor der er særlige kritiske revner. 
Der er forslag om at købe materialer og selv udbedre revnerne. 
Kommentar fra forsamlingen Med hensyn til hvorvidt at udføre arbejdet  
selv, eller købe arbejdet var der enkelte delte meninger,  
 

Beretning godkendt  
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse. Flemming gennemgik regnskabet, gartneren havde lang klippe sæson i 
215, i alt 20 klipninger og det kunne ses på prisen. 
 
De 10.000kr til vejkonto i 2015, vil blive flyttet over sammen med 
10.000 i 2016 
 
Regnskab er godkendt uden øvrige bemærkninger. 
 
4. Rettidigt indkomne forslag. Ingen forslag modtaget. 
 
Casper: orienterede om at han vil undersøge mulighederne for at vi kan 
udvide parken af legeredskaber på legepladsen. 
Kommentar fra forsamlingen: Vi skal være sikre på at forsikring forhold 
er opfyldt, hvis nogle kommer til skade på legepladsen. 
 
5. Godkendelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende år.  
Flemming gennemgik budget, der vil ende med et underskud på 6.700kr. 
 
Kommentar fra forsamlingen: 
Eventuelt at forhøje hensættelserne til vejkonto finansieret af kontingent 
forhøjelse 
 Vedtaget kontingent for 2016 er 1000 kr. 
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Budget for 2016
Indtægter Kontingent 41 husstande a' kr. 1000,00 kr 41.000,00

Renteindtægt mv. kr 2.000,00
Indtægter i alt kr 43.000,00

Udgifter Vejkonto jvn.f. vedtagelse 1996 kr 10.000,00
Snerydning kr 3.000,00
Gartner kr 19.000,00
Generalforsamling kr 3.500,00
Bestyrelsesmøder kr 500,00
Materialer til legeplads / fællesareal kr 5.000,00
Forsikring kr 700,00
Arbejdsdag kr 7.000,00
Diverse kr 1.000,00
Udgifter i alt kr 49.700,00

Oversigt
Indtægter i alt kr 43.000,00
Udgifter i alt kr 49.700,00
Indtægter - udgifter -kr 6.700,00   

Budget blev godkendt uden yderligere bemærkninger  
 
6. Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter. Valgt sidste år Casper(105) og Flemming(107) 
Da 2 medlemmer udtrådte i 2015 og 1 på valg, blev 3 nye medlemmer 
valgt ind på generalforsamlingen 2016. 
Valgt blev: Jørn(108), Thomas(109) og Thomas(121) 
Suppleanter; Flemming(111) og Søren(110) 
 
Bemærkninger 

Flemming(111) er administrator på Internetsiden  
 
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant. Revisor: Liselotte(102) 
Revisor suppleant Allan(101) 
 
8. Eventuelt.  
Vintervedligeholdelse:  
Der må ikke anvendes salt på Stendyssens veje, der skal gruses. 
 
Sand kan hentes i sandkasse, og vi efterfylder med vasket sand efter 
behov.  
Beboere må gerne hente sand til private sandkasser.   
Nærmere om dette på websiden 
 
På bestyrelsens vegne  
Flemming V J 


