
   

 Referat af generalforsamling  i   
 "Mælkevejens"  grundejerforening 

        den 18. august 2018.  

 

Deltagere fra bestyrelsen: Mike, Uffe, Søren, Preben og Knud. 

Dagsorden iflg. indkaldelsen: 

Pkt. 1.   Valg af dirigent og referent.     

 Dirigent - Anja Andersen     

 Referent - Knud Yde 

Pkt. 2.   Bestyrelsens beretning .     

 Mike orienterede forsamlingen om følgende:   

       

 NFS, som i dag er ejer af overfladebassiner i Nyborg Kommune, har på grundejerforeningens 

 opfordring foretaget oprensning og rydning af bevoksning  af begge bassiner i Mejerivænget. 

      

 Græsslåning m.v. foretages i år af  MT-service.  Der er aftalt en fast pris pr. gang.  

       

 Vedligeholdelse af øvrige områder, kan afhængig af beboertilslutning på aktivdagen, blive 

 nødvendig at hyre ekstern hjælp til. 

 Der blev afholdt grillaften 6. juli på legepladsen med god tilslutning. 

 Hjemmesiden på nettet er OK  og ajour igen, og det kan anbefales at man tilmelder sig 

 nyhedsbrevet  og iøvrigt  holder sig orienteret ved hjælp af hjemmesiden. 

 Hvad angår den årlige kontingentopkrævning, overvejes det, om der findes andre og bedre 

 løsninger der kan bruges. 

 Festudvalget er udskilt som en selvstændig del af foreningen p.g.a. størrelse og forskellighed 

 af opgaverne. 

 Der vil blive planlagt en beskæring af bevoksningen  i hele området til efteråret. 

 Beretningen blev godkendt. 

 

Pkt. 3.   Regnskab.      

 Preben  gennemgik med enkelte kommentarer regnskabets poster.  

 Der blev spurgt til om der var strømudgift til hjertestarteren .  Det er der ikke, idet Preben 

 Damgaard har meddelt, at han påtager sig denne udgift. 

 Regnskabet blev godkendt. 



Pkt. 4.   Forslag fra bestyrelsen.       

 Ingen forslag. 

Pkt. 5. Forslag fra medlemmerne.     

 Ingen forslag.  

Pkt. 6. Budget og fastlæggelse af kontingent.    

 Bestyrelsens oplæg til  budgettet for  det kommende år, herunder uændret kontingent, 

  blev godkendt. 

Pkt. 7.  Valg til bestyrelsen.      

 Som nye medlemmer til afløsning af 2 afgående bestyrelsesmedlemmer blev foreslået 

 Palle Schmidt (nr. 79)  og Christina Thulin (nr. 102).   

 Begge blev valgt. 

Pkt. 8.  Valg af bestyrelsessuppleanter.     

 Anja Andersen (nr. 65) og Kristian Pedersen (nr. 63) blev genvalgt. 

Pkt. 9. Valg af revisor og suppleant.     

 Der var fejl i dagsordenen - Betina Keller (revisor) var ikke på valg. 

 Michael Sørensen blev genvalgt som revisor.   

  Anders  Christiansen blev genvalgt som suppleant. 

Pkt. 10. Eventuelt.      

 Karen Larsen gav udtryk for at snerydningen på stierne ikke var godt nok. Mike og Preben 

 kommenterede, at Nyborg Kommune rydder efter princippet om at sikre skolevejene. 

      

 Christina P efterlyste 2 nye medlemmer til festudvalget til erstatning for 2 udtrædende. 

       

 Mogens  L. bemærkede , at lindetræerne trænger til beskæring, idet de visse steder hænger 

 lavt i forhold til vejen.  Bestyrelsen vil kontakte Nyborg Kommune angående dette. 

 Uffe L  orienterede om, at der fremlægges en liste, hvor man kan skrive sig på som hjælper

  angående den varslede beskæring  af bevoksningen til efteråret.  Datoen fastlægges senere. 

 Preben N har tilbudt at fortsætte som webmaster, uanset han ikke fortsætter som medlem af 

 bestyrelsen hvilket grundejerforeningen gerne tager imod.   

  Han opfordrede også til, at man tilmelder sig "Nabohjælp" ordningen.   

 Han orienterede også om, at henvendelse til bestyrelsen kan foretages via mail på 

 grundejerforeningens hjemmeside. 

 Find L. udtrykte ønske om, at årets regnskab blev trykt på bagsiden af indkaldelsen til 

 generalforsamlingen. 

 Søren A. efterlyste en person med lyst og indsigt i facebook, til at være administrator for en 

 facebookgruppe. 

 For referat: Knud Yde 

 Dirigent: Anja Andersen    ______________________________________ 

 Formand: Mike Petersen     ______________________________________ 

   


