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FORCE Technolory, Hjortekærsvej 99

1. Valg af dirigent:
Poul Jørgensen blev traditionen tro valgt og kunne konstatere, at omend generalforsamlingen
afholdtes 1 uge senere end foreskrevet i vedtægterne, var den blevet indkaldt med lovligt varsel.
Ved navneopråb konstateredes, at i alt 43 medlemmer var mødt frem repræsenterende 25 parceller
(ud af44). En opdateret navneliste er vedlagt dette referat.

2. Formandens beretning:
Det forgangne år har været roligt, og der har ikke været større sager at tage sig af. Der var
vejfejning, og kommunens efterfølgende vejsyn gav ikke anledning til nogen væsentlig aktivitet.
Vejfesten i august forløb fint.

Den kommende vejfejning vil blive søndag?ll{ medmindre kommunen fastsætter vejsyn inden da.

Vejfesten bliver fredag 23. august - nærnere vil tilgå.

Der er flyttet en ny familie ind i Gadevangen 60 (Vita og Tomas Kærup Horneman). Norma
Møldrup (Hjorthøj 8) er flyttet på plejehjem, oB huset er til salg.

Stivedligeholdelse og snerydning mm blev primært diskuteret under Regnskab/budget.

3. Regnskabsafl æggelse:
Regnskabetfor 2012 blev gennemgået af kassereren, der påpegede, og der ved fusskiftetvar 2
manglende kontingentindbetalinger, og pr 1 april var der stadig 6n manglende betaling.

Langt den største udgift i årets løb har været til snerydning/glatførebekæmpelse (28 688 kr) samt
det aftalte tilskud til de nye postkasser (12 221 kr). Derudover gik 2542 kr til rengøring af stien, og
da vores stirenholder nu har fået arbejde er det usikkert om han fortsat vil passe stien også. Det kan
i givet fald betyde, at medlemmerne bliver indkaldt til stivedligeholdelse på linje med vores
vejfejning. Det vil så spare foreningen for nogle penge. Årets resultat blev -12061 kr.

Kassereren fremlagde et budget for det kommende fu (2014), og med en forventet beskeden
forhøjelse af kontingentet vil det balancere. Det forudsættes at kommunen ikke kommer med en

væsentlig forhøjelse af vores betaling for snerydning.

4. Kontingent:
Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning til 900 kr med indbetalins før 1. sentember 2013. Der
vil fortsat være 50 kr rabat ved tidlig indbetaling, dvs @!g ved indbetaline før lste iuni. Dette
blev vedtaget. Venligst benyt Alm. Brand Bankkonto nr 7681 4362901.



5. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne inden fristens udløb (10. februar).

6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor:
Bestyrelsen består af Ulrik Holm (formand), Henrik Hornhaver (kasserer), Nicolai Peitersen
(sekretær) og Lisbet Juul (suppleant). Som revisor fungerer Ole Harmsen. Alle var villige til
genvalg, hvilket skete.

7. Eventuelt:
Ingenting.

50-års Jubilæumsfest:
For at markere foreningens 50-års jubilæum blev der inden selve generalforsamlingen fortalt lidt
dels om områdets tidlige/tidligste historie (Nicolai) og dels om bebyggelsens start og
Grundejerforeningens 50 år (Ulrik). Vi stiler efter at lægge tekst og billeder ud på foreningens
hjemmeside.

Derefter arrangerede den nedsatte jubilæumskommite (lnge Larsen, Elisa Troen, Jørgen Gerstoft og
K. Larsen under Minna Rinsings myndige ledelse) en italiensk buffet, så vi kunne afslutte aftenen -
og de første 50 ar - under ganske festlige forhold.

Og som i de øvnge år nyder vi jo godt af at have medlemmer, der er ansat ved Force og som sikrer,
at vi kan afholde generalforsamlingen ddr.

HUSK

VEJFEJNING FOREGÅR SØNDAG 21APRIL, STARTENDE VED IO.TIDEN OG MED ET
LET TRAKTEMENT vED Ir-TTDEN (HJøRNET GV OG HO.

VEJFEST VIL FINDE STED FREDAG 23 AUGUST.

Hjortekær den 9. april 2013 Øw
Poul Jørgensen, dirigent


