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1. Valg af dirigent:
Som dirigent blev valgt Anette Harmsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var blevet
indkaldt med lovligt varsel. Navneopråbet viste, at i alt 28 medlemmer var mødt frem
repræsenterende 18 parceller ud af 44. En opdateret navneliste er vedlagt dette referat.

2. Formandens beretning:
Året 2015 er i det store og hele gået godt. Både vejfejningen i april og vejfesten i august var
begunstiget af godt vejr og forløb fint. Desvælre er der meldt om ialt 3 indbrud indenfor
Foreningens område, samt et tilfælde af tricktyveri. Formanden indskærpede betydningen af, at vi
hver især holder øje med lokalområdet. Derudover har han udbedret adskillige små huller og revner
i asfalten, og de sidste af disse vil blive repareret i løbet af indeværende år.

Snerydningen fungerer godt og effektivt, og vi finder næppe noget ftrma, der kan gøre kommunen
rangen stridig.

Renholdelse af stien blev igen diskuteret. Henrik @ja) har via diverse tingbogspapirer prøvet at

indkredse hvem, der egentlig har ansvaret for at holde stien ren. Forhåbentlig nærmer vi os en

afklaring, men under alle omstændigheder må vi tage for givet, at det påhviler den enkelte grundejer
ud mod stien at klippe og vedligeholde også ydersiden af egen hæk eller hegn. Et andet aspekt af
stirenholdelse er fiernelse af hundeefterladenskaber. Formanden vil fortsat arbejde på at fremskaffe
et lille stativ med hundeposer, således at vi forhåbentlig kan ffi flere af hundelufterne til at rydde op

efter deres hund. Disse poser skal (naturligvis) smides i en affaldsspand, og det blev foreslået, at en

sådan spand blev sat op ved enderne af stien; ydermere meldte Poul (GV 51) sig som ansvarlig for
at tømme disse spande, når det var påkrævet.

Vores rendestensbrønde har ikke været tømt flere år, og vi forventer at kommunen snart gør noget.

Til slut nævnte Formanden at Christian von Christierson G{j 7) er død

Vejfejningen vil blive søndag 24. april om formiddagen, og Vejfesten bliver fredag 26. august.
Nærmere vil tilgå.

3. Regnskabsafl æggelse:
Regnskabet for 2015 blev kort gennemgået af Kassereren. Vores største arlige udgift er fortsat de ca

30 000 kr til saltning og snerydning. Vi har dog stadig ikke modtaget nogen faktura for vinteren
2014115, og der er derfor fortsat hensat 30 000 kr i budgettet til dækning af denne udgift. Så længe

denne regning rent faktisk ikke er betalt, kan vi heller ikke hver især udnytte det som

håndværkerfradrag.

Derudover påpegede kassereren, at det er ret tidkrævende at få inddrevet de sidste

kontingentindbetalinger, og alle opfordres derfor igen til at sikre, at kontingentet betales til tiden.



Budgettet for 2016 udviser et underskud på 1100 kr, hvilket er acceptabelt.

4. Kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 1000 kr med indbetaline før 1. september 2015. Der
vil være 100 kr rabat ved tidlig indbetaling, dvs pfg ved indbetaline inden Lste iuni. Dette
blev vedtaget. Venligst benyt Alm. Brand Bank konto nr 7681 4362901.

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

6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor:
Bestlnelsen blev genvalgt på nær Nicolai Peitersen (GV55), der afløses af Mette Ulrich (Hj8).
Bestyrelsen består således af Ulrik Holm (Hjll) (formand), Henrik Hornhaver (Hj4), Carsten Bruun
(GV56) og Mette Ulrich (Hj8), og derudover fortsætter JørgenBach (Hj6) som revisor.

7. Eventuelt:
Alle opfordres i øvrigt til at sikre, at Bestyrelsen har en opdateret e-mailadresse, da relevant
information (herunder indkaldelser) fremover KUN vil blive udsendt pr e-mail, medmindre andet

specifikt er aftalt med Bestyrelsen.

Derudover fortalte Inge (W.Ø. Larsen, Hj9), at hun havde henvendt sig til kommunen, idet et par af
hendes bevaringsværdige ffrretræer i stormvejr kunne udgøre en sikkerhedsrisiko for nabohusene.
Kommunen havde svaret, at det ikke var dens problem, da det jo var Inges træ (men dog dømt
bevaringsværdigt af kommunen!). Kommunen har nok samme holdning til de øvrige (store)
bevaringsværdige træer.

Mette (Ulrich, Hj8) fortalte, at de havde ffiet tilladelse af kommunen til at udskifte taget og ændre

konstruktionen således, at regnvand nu ville løbe via nedløbsrør på ydersiden af huset, og ikke ned
midt i huset.

Hjortekær den marts 2016.
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