Generalforsamlingen den 6.juli 2013
Formanden bød velkommen til de ca. 15-20 fremmødte beboere, og da ingen
tilbød sig som dirigent tilbød formanden sig dette hverv såfremt ingen
protesterede.
Bestyrelsens beretning var rimelig kort og formanden erindrede beboerne om
at prøve at holde hastigheden nede grundet støvplagen.
En beboer havde hørt om et produkt der evt. kunne afhjælpe støvplagen og prisen
herfor var ca. 16.000,- første gang og derefter ca. 6-7.000,- årligt.
Formanden mente at da tiden nærmede sig hvor vi skal have gravet op til kloak,
skulle vi måske vente til dette arbejde var gjort, og til dette var der ingen
indsigelser.
Det var bemærket at beboerne ikke havde modtaget indkaldelsen rettidigt til
generalforsamlingen de 14 dage som vedtægterne foreskriver og formanden
beklagede dette og oplyste at indkaldelsen var postet i rimelig god tid men at vi
fremover vil udsende indkaldelsen endnu tidligere.
Endskønt indkaldelsen ikke var beboerne i hænde rettidigt accepterede disse,
således at vi alligevel kunne afholde generalforsamlingen.
Man gik derefter over til valg og da kassereren Klaus og Ingrid og Jørgen
gerne stillede op blev alle genvalgt. Også de to revisorer dog med det forbehold
T D Jette Espenhein ikke var mødt og kunne vælges til revisor blev der valgt
en "reserve" såfremt Jette ikke ønskede posten mere. "Reserven" der blev valgt
er Jytte Strandskadevej no.7
Indkomne forslag var der ingen af, og da ingen ønskede ordet under aktuelt
kunne mødet afsluttes efter kun 30 minutter
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Det har været et meget stille år så det bliver den hidtil korteste beretning til dato.
Vejene er løbende vedligeholdt og er i en ok stand med undtagelse af begyndelsen af
Mejsevænget. Jeg får fat i vejmanden og beder ham om at udbedre dem.
Bestyrelsen er af et medlem blevet gjort opmærksom på et produkt som både skulle være
miljøbevidst og som kan binde støvet på vejene i sommerperioden. Bestyrelsen er af den
opfattelse at vi skal kigge nærmere på dette, - dog først når vejene er reetableret efter
kloakeringen som står for døren. Bestyrelsen behandler det når den tid kommer.
Vendepladsen på Strandskadevej burde have været færdig nu, - men vi kan konstatere at det
endnu ikke sket. Vi er vidende om at Tommy er blevet opereret og det er måske grunden til
forsinkelsen !?
Nu vil jeg komme med nogle opfordringer.
 Alle grundejere opfordres til at sørge for at skelbeplantninger vedligeholdes så de
ikke lige pludselig vokser ” én over hovedet ”.
 Alle grundejere bedes fortælle deres gæster at de skal parkere deres biler så de ikke
er til gene for andre beboere samt for den øvrige trafik.
 Internetadressen er www.solhjemgården.dk . Her kan man finde information om
foreningen fx ordensregler, vedtægter, dagsordener, referater, indkaldelser mv.
Medlemmerne opfordres til at besøge siden.
 I lighed med tidligere år opfordres I til at huske at holde målerbrøndene frie samt
overholde indbetalingsfristerne til kontingentet. Husk ALTID at give bestyrelsen
besked om adresse ændringer.
 HUSK også at I selv og jeres besøgende overholder vores supplerende ordensregler
specielt mht. hastighedsbegrænsninger på vejene samt støj fra fx musik.
 Bestyrelsen vil ligeledes opfordre grundejerne til SELV at rette henvendelse til
naboer mv. i tilfælde af klager / uoverensstemmelser. Dette er for at bibeholde et
godt naboskab. Bestyrelsen er således hverken budbringere eller politibetjente og
inddrages kun i tilfælde af afbrudt kommunikation.
Der er ikke indkommet nogen forslag som skal behandles på generalforsamlingen.
Hermed er formandens beretning afsluttet.
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