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Referat af generalforsamlingen mandag d. 18. marts 2013
Der var repræsentanter fra 19 parceller (ud af 60) på årets generalforsamling og vi var ialt 26 til
generalforsamlingen. Generalforsamlingen fulgte dagsordenen og forløb i korte træk således:
1) Finn Simonsen blev valgt til dirigent, som herefter konstaterede at der var indkaldt til
generalforsamlingen rettidigt.
2) Formanden gav sin beretning for året. Beretningen blev godkendt.
3) Kasseren gennemgik regnskabet for 2012 og regnskabet blev herefter godkendt.
4) Der var fremsat et skriftligt forslag om fældning af ialt 25 træer, som på forhånd var omdelt
til samtlige husstande. Der var 6 stemmer for og 14 stemmer imod, så forslaget blev derfor
ikke vedtaget.
5) Kasseren gennemgik budgettet for 2013. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.
6) Per Eriksen blev genvalgt til bestyrelsen og Henrik Pind (Skovgårdsvænget 640) blev valgt
som nyt medlem af bestyrelsen. Peter Ahrendt træder ud af bestyrelsen.
7) Grethe Gylling blev genvalgt som revisor.
8) Peter Ahrendt blev valgt til revisorsuppleant.

Under punkt 4 var der en diskussion omkring træfældning generelt. Bestyrelsen indvilligede i at
lave et udkast til en langsigtet plan for træfældning og vedligehold af de grønne områder, som skal
præsenteres på næste generalforsamling. Der var også en diskussion omkring ansvarsdækning hvis
en grundejer gives lov til selv at fælde træer i det grønne område og er involveret i en ulykke bestyrelsen vil forhøre sig mht. forsikringsforholdene hos vores forsikringsselskab (Topdanmark).
Under punktet ”Eventuelt” blev der argumenteret for at vores gartner skal klippe græsset bedre i de
grønne områder. Det blev også nævnt at der er problemer med græsrabatten og vejen udfor
stikvejen ved Skovgårdsvænget 660, efter der er nedgravet kabler. Bestyrelsen vil undersøge begge
sager. Desuden blev vores hjemmeside (www.ej-by.dk) fremvist.
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Finn Simonsen for hjælpen som dirigent ved
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

