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Referat af Generalforsamlin d. 18/8-2012. 

Deltagere fra bestyrelsen: Mike, Anja, Anita, Knud . 
Fravrerende: 

Da sordenen if1 

Pkt. I 

Pkt I .a. 

Pkt.2. 

Bente 

. indkaldelsen. 

Dirigent: Lauge Hansen 
Referent: Knud Yde 

Stemmetrellere Find Lyder og Svend Christiansen. 

Formandens beretning. 
Grussti rundt om soen renoveret, men mangler aIm. vedligehoideise af 

Nyborg Kommune. 


Sti ved fodboidbanen blev asfalteret i efteraret, men fyld ved kanterne 

skal erstattes af muldjord og herefter skal der sas grres . 


Pa aktivitetsdagen var der kun modt 3, nemlig 2 fra bestyrelsen samt 

Lauge. Formanden efterlyste et storre engagement fra beboeme. 

Fra beboemes side blev der efterlyst en opremsning af opgaver som 

skulle udfores denne dag, maske med et udvalg til hver opgave. 

Bestyrelsen ser ogsa gerne forslag til udforelse pa aktivitetsdagen fra 

Mejerivrengets beboere. 


Pa opfordring har bestyrelsen bedt interesserede i en krolfbane om at 

melde sig til Bente eller Knud. Ingen har meldt sig, hvorfor projektet viI 

bl i ve droppet. 


Regnskab: 
Anja gennemgik regnskab (2 .stk), samt budget for det kommende 
regnskabsar. 
Godkendt uden kommentarer 

Forslag fra bestyrelsen. 
Maling af pavilion og legeredskaber (Tilbud pa kr. 18 .000). For dyrt

bortfalder. 

Mind re reparationer af legeudstyr og fodboldmaJ ca. kr. 3.500. (Er 

allercdc udfort af sikkerhedsmressige hensyn.) 


Forslag til rendring af vedtregter sa bestyrelsesmedlemmer og festudval g 

kun skal betaJe 50 % af det arlige kontingent. 

Generalforsamlingen kunne ikke godkende forslaget, hvorfor bestyrelsen 

lod forslaget bortfalde. 
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Pkt. 5. 

Pkt. 6. 

Pkt. 8. 

Forslaget om udtynding m.v. aftneer mod Assensvej bortfaldt, idet 
bestyrelsen efter indkaldelsen var blevet gjort bekendt med, at det var 
kommunens omrade. 

Forslag fra medlemmerne: 

Beboerne fra Dr. 9 til 19 havde indsendt diverse forslag om gnessU'tning 
af f<ellesarealet ned mod aen 
Svend Christiansen redegjorde for forslagene. 

1. Gr<essliming som fmhcn - hver gang. 
2. Tidligere start pa slaningen. 
3. Hyppigere klipning i april og maj mod f<erre hen pa s<esonen. 
4. Bordlb<enks<et til f<ellesarealet mod aen. 

Pkt. 1, 2 og 3, vii evt. indga i aftalen for 2013. 

Pkt. 4. OK- der k0bes et nyt bordlb<enks<et til arealet ved 

mejeristien. Bestyrelsen s0rger for k0b af bordlb<enks<et samt 

maling. Beboerne. (Nr. 9 til 19) har lovet at klare malerarbejdet. 


Forslag fra Prebeo i or. 57. 

Gjorde opm<erksom pa at arealet mod Assensvej vedligeholdes af 

Kommunen. 


Forslag om ny legeplads (legeredskaber) i stedet for at reparere det 

gamle. 

Ved en afstemning sagde deltagerne i generalforsamlingen ja til at 

udskifte de gamle legeredskaber med noget nyt. (investering pa maske 

30 til 35.000). 


Forslag fra or. 72, 80 og 96. 
K0b affodboldv<eg (M-station). Kr. 4.500,

Generalforsamlingen sagde ja til investeringen. 


Freml<eggelse af budget investeringer og fasts<ettelse af kontingent. 

Kontingentet forts<etter u<endret - kr. 720,00 arligt. 

En godtg0relse til formanden for brug af privat telefon blev n<evnt som 

v<erende rimelig. 


Valg til bestyrelsen 

Anja og Mike var pa valg ~- begge blev genvalgt. 


Valg af bestyrelsessuppleanter. 

Mette Rasmussen og Uffe Nielsen var pa valg - begge blev genvalgt. 


Valg af revisor og suppleant. 

Michael S0rensen og Find Lyder var pa valg -~ begge blev genvalgt. 


Finn Lyder foreslog, at indkomne forslag b0r sendes til aile f0r 

generalforsamlingen evt. freml<egges som kopi pa generalforsamlingen. 




For referat: Knud Y de 

/' 

Jtlt.~/I. 

Minna Lyder foreslog opsretning af kasse pa stien mod mejeriet til 
plasticposer med hundehomhommer. 

Soren Amoldsen foreslog at generalforsamlingen skulle starte tidligere 
pa eftermiddagen, eller evt. aftenen f0T vrengefesten. 

Svend Christiansen gjorde opmrerksom pa at der kores alt for strerkt pa 
Mejerivrenget. 

Flere beboere folte sig generet af losgaende hunde og katte. 
Generalforsamlingen opfordrede til at ejeme ikke lader deres 
hundelkatte lobe frit omkring. 

Der blev opfordret til at man ikke slar grres m.v. pa uheldige tidspunkter 
pa dagen - isrer aften. 

Find Lyder gjorde opmrerksom pa, at der i vedtregternes § 17 stod en 
forkert dato for hvomar regnskabet skal vrere revisoreme i hrende. 
Datoen vii blive rend ret till. julio 

'l1 

_ _ -+---_ ?ft"_, t ~~/]lt· , 
Formand Dirigent 
Mike Petersen Lauge Hansen 


