Grundejerforeningen
Egernvej
Ordinær generalforsamling
Onsdag, d. 8. marts 2017
Referat:
I generalforsamlingen deltog repræsentanter for ti parceller.
Niels Peter Lausen valgt som dirigent.
Beretning fra bestyrelsen om det forløbne år:
Siden sidste generalforsamling er der kun udført almindelige vedligeholdelsesopgaver.
Rækken af egetræer, som står mellem Egernvej og Æblevænget skygger meget for de tilstødende
parceller, og nogle grundejere ønsker en beskæring/regulering. Træerne hører under Æblevænget og
lokalplan for området 0521-33 §9 og §14 beskriver retningslinjer for disse træer. Se ”Eventuelt”
Det reviderede regnskab og budget for det kommende år:
Regnskabet blev godkendt. Kontingent for det kommende år foreslået til kr.900 - jf. vedlagte bilag
Generalforsamlingen besluttede følgende:
• Kontingent for det kommende år kr. 900 - if. budget.
• Den overgroede sti til og fra boliglommen nr.64-70 skal fremstå tydelig som sti og forsynes med en
farbar og sikker belægning som stien mod Fjordvej – jf. vedtægterne § 2
• Stiforbindelserne mellem Egernvej mod Æblevænget rettes op for ujævnheder.
• Fortove ved indkørslen til Egernvej renses og fejes, så passagen er sikker og vejen fremstår
attraktivt. Kommunen kontaktes igen for at rette op på fliser, der ligger til fare for gående.
• Regulering af rågekolonien i fredskoven og andre træer ønskes effektiviseret – eventuel vha
foranstaltninger, som Holbæk kommune har taget i brug (paraffinolie). Kolding kommune
kontaktes herom.
Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisor:
Formand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsessuppleant
Revisor

Børge Slot
Mogens Laursen
Stefan Jørgensen
Poul-Erik Simonsen
Peter Götzsche

Nr. 58
Nr. 80
Nr. 52
Nr. 26
Nr. 38

3022 9615 – bslot@live.dk
6024 9791 - mogensblaursen@gmail.com
4019 9754 – stefanj@stofanet.dk
6021 2355 - pe@peos.dk
4034 2882 - petergotzsche@gmail.com

Eventuelt: Det vil blive undersøgt, om træerne mellem Egernvej og Æblevænget kan defineres som hegn
og dermed reguleres efter hegnslovens bestemmelser.
NB. Referat og regnskab samt vedtægter vil fremgå af foreningens hjemmeside: egernvej.dk
Oversigtskort over boligområdet Egernvej vil blive uploadet på hjemmesiden.
Containere til haveaffald opstilles de sædvanlige steder:
21.-23. april og 27.-29. oktober 2017
Kolding, d. 8. marts 2017
P.b.v
Børge Slot

