a.

Grundejerforeningen "Solhjemgården"
Referat af ordinær generalforsamling. - Afholdt lørdag den den 08. juli 2006.
Restaurant "Strandlyst" , Drøsselbjergvej 92 , Stillinge Strand.
Der var mødt ialt 16 grundejere op, (inclusive bestyrelsen).
Dagsorden:

Formanden, Bent Sørensen, bød velkommen.

Pkt. 1. Mogens Laursen valgt som dirigent.
Pkt. 2. Bente Nielsen og Ove Finnemann valgt som stemmetællere.
Pkt. 3. Formandens beretning indeholdt ingen alvorlige problemstillinger.
a. Friarealet er groet lidt til, men vejene er i god stand.
b. Bjømeklo skal bekæmpes, fjernes ellers gør kommunen det på regning.
c. Husk at holde brøndene fri.
d. Generalforsamling i Vandværket: Nødgenerator er installeret.
Pkt. 4. Regnskabet udviste et overskud på. 3.995,60 kr.
(Se iøvrigt regnskabet der er tilgået sammen med indkaldelsen)
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, derfor vedtaget enstemmigt
Pkt. 5. Budget for 2006/07 vedtaget.
Pkt. 6. Valg.
a. Som ny formand.blev valgt Mogens Laursen. Emuvej 9.
b. Niels Erik Kjær, Emuvej 6, genvalgt til bestyrelsen.
c. Søren Kanlund ønskede at gå ud af bestyrelsen. Ingrid Rasmussen, Mejsevænget 22, blev
nyvalgt for 1 år.
d. Luffe Jensen, Mejsevænget 28, blev valgt som suppleant.
e. Som revisor blev Erling Hansen, Emuvej 1 genvalgt og Ludvig Jessen, Mejsevænget 26, nyvalgt.
Pkt. 7. Der var ingen indkomne forslag.
Pkt. 8. Eventuelt: .a. Der problemer med Musvitvej5, hvor hække og buske breder sig ud på vejen. Ove
Finnemann retter henvendelse til ejeren ang. klipning.
Hvilke betingelse. Evt. på regning..
b. Ønsker om bedre information til nye medlemmer. En velkomsthilsen, der indeholder
oplysninger om ansvar. pligter og rettigheder. Hvert forår informeres om regler for
området, om fart (20 km.) og plæneklipning. Formaningen er vedlagt dette brev, referat.
c. Forslag om, at Sct. Hansbål flyttes til friarealet. Der skal dannes et båludvalg.
Frivillige kan melde sig til formanden.
.Afslutning:

Bent Sørensen takkede for de mange år han selv havde været med i arbejdet og bød velkommen til
Mogens Laursen som ny formand. Mogens L. takkede Bent S. for den positive måde, han havde
varetaget jobbet på.

Beretning til generalforsamlingen den 8. Juli 2006.
Velkommen til den 40. generalforsamling og en særlig hilsen til vores nye medlemmer.
Det er i år 40 år siden grundejerforeningen blev stiftet, nemlig 1966. dengang var
kontingentet 20 kr. om året, først i 1970 steg kontingentet til 50 kr. om året. Der har i
det forløbne år ikke været nogle særlige problemer her i grundejerforeningen.
Vores friareal er groet en del til, men vores havemand kommer og beskærer her i løbet af
måneden.
Vores veje bliver stadig hold i god stand af den samme mand som hidtil. Så har vi
problemer med bjørnekloen. Kommunen kører rundt og ser efter hvor de gror og hvis de
ikke bliver fjernet gør kommunen det for vores regning. En sidste påmindelse fik vi d. 29.
juni 06 som lyder således: (brev vedlagt).
Så lidt fra vandværksgeneralforsamlingen. Vi er nu oppe på 2028 andelshavere.
Vandværket har købt en nødgenerator til ca. 100.000 kr. således at i tilfælle af
strømsvigt fra elværket kan vandforsyningen holdes ved lige. Vi må stadig huske at
holde målerbrønden frit tilgængelig da der ellers kommer et gebyr på 250.kr. på at få
den fri. I et tilfælle havde en andelshaver bygget et skur oven på målerbrønden.
Vandforsyningen vil fra i år falde med 1 kr. pr. m3 plus moms altså 1.25.kr.
Her vil jeg så slutte min sidste beretning da jeg har besluttet at gå ud af bestyrelsen.
Jeg har været i bestyrelsen siden 1988 altså 18 år og været formand i 14 år.

