Grundejerforeningen
Egernvej
Ordinær generalforsamling
Mandag, d. 12. marts 2018
Referat:
I generalforsamlingen deltog repræsentanter for fem parceller. Bestyrelsen vil gerne appellere til
grundejerne om at møde frem på generalforsamlingen – også med henblik på deltagelse i bestyrelsen.
Beretning fra bestyrelsen om det forløbne år:
Efter god dialog med kommunen har vi opnået at få skabt mere ”luft” ved indkørslen til Egernvej og få
bedret oversigtsforholdene ved Lyshøj Allé. Græsarealet mod vest vil kommunen slå to gange om året.
Stien mod Fjordvej er nederst blevet gjort mere farbar, selv om den p.t. er noget ujævn på grund af
byggeaktiviteter overfor. Der er foretaget opretning af fortovsfliser, som kunne være til fare for gående.
Egernvej har status som privat fællesvej med kommunal vedligeholdelsespligt på vej og fortov.
Foreningen vil løbende kontakte kommunen for at holde vej og fortov i ordentlig stand.
Den regelmæssige slamsugning af vejbrønde må kommunen ikke længere foretage. Foreningen må derfor
påregne en udgift hertil fremover.
Henvendelse om regulering af råger vil ske årligt.
Det reviderede regnskab og budget for det kommende år:
Regnskabet blev godkendt. Kontingent for det kommende år fastholdes på 900kr, hvilket skaber
nogenlunde balance i forhold til budgetterede udgifter. Se vedlagte regnskab/budget
Generalforsamlingen besluttede følgende: Kontingentet besluttet if. budget.
Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisor:
Formand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsessuppleant
Bestyrelsessuppleant
Revisor

Børge Slot
Mogens Laursen
Stefan Jørgensen
Viggo Helbo
Jørn Paaske
Peter Götzsche

Nr. 58
Nr. 80
Nr. 52
Nr. 18
Nr. 71
Nr. 38

3022 9615 – bslot@live.dk
6024 9791 - mogensblaursen@stofanet.dk
5190 8340 – stefan@stofanet.dk
2942 3177 – viggo.helbo@gmail.com
4017 5242 – jorn.paaske@gmail.com
4034 2882 - petergotzsche@gmail.com

Eventuelt: Ingen bemærkninger.
NB. Referat og regnskab samt vedtægter vil fremgå af foreningens hjemmeside: egernvej.dk. Her vil også
blive uploadet deklaration og byplanvedtægt for området.
Containere - KUN TIL HAVEAFFALD - opstilles de sædvanlige steder:
4.- 6. maj 2018 og 26.- 28. oktober 2018
Kolding, d.12. marts 2018
P.b.v
Børge Slot

