Referat afdelingsbestyrelsesmøde 9. februar 2016
Afdeling 88 – Skæphøj
Til stede: Karina, Mette, Jeanette, Susanne og Katja
Referent: Katja
1. Generalforsamling i grundejerforeningen
På det ekstraordinære afdelingsmøde 25. januar 2016 blev det vedtaget, at afdelingens
interesser i grundejerforeningen fremover varetages af en repræsentant.
Katja er valgt af afdelingsbestyrelsen som repræsentant - foreløbigt frem til næste
afdelingsmøde.
Der er generalforsamling i grundejerforeningen den 1. marts 2016. Bestyrelsen i
grundejerforeningen har fremsat følgende forslag:
1. Forhøjelse på 500 kr. af det årlige kontingent for husstande, der ikke medvirker i de to
årlige arbejdsdage.
2. De to årlige arbejdsdage lægges fast sidste lørdag i maj og sidste lørdag i august.
3. Forhøjelse på 200 kr. af det årlige kontingent for alle husstande.
Afdelingsbestyrelsen har diskuteret forslagene:
1. Afdelingsbestyrelsen mener ikke, det er den rette måde at motivere beboere til at
deltage i arbejdsdage og endvidere finder afdelingsbestyrelsen ikke, at det er juridisk
holdbart at lave denne løsning. Afdelingen stemmer derfor nej til dette forslag.
2. Afdelingsbestyrelsen synes, det er en god idé at lægge datoerne for arbejdsdagene fast.
Afdelingen stemmer derfor ja til dette forslag.
3. Afdelingsbestyrelsen har svært ved at se baggrunden for dette forslag, idet regnskabet
viser overskud. Afdelingen stemmer som udgangspunkt nej til dette forslag –
medmindre der ligger væsentlige forhold til grund for forslaget.
Der har gennem nogle år været uenighed omkring de læhegn, der er i grundejerforeningen.
Det betyder, at læhegnene ikke er blevet vedligeholdt, hvilket flere af beboerne i
afdelingen er generet af. Uenigheden vedrører primært læghegn, som ikke ligger op ad
afdelingens boliger, hvorfor afdelingsbestyrelsen har valgt at indsende vedhæftede forslag
til grundejerforeningens generalforsamling.
Katja laver skrivelse til omdeling i afdelingen, så alle er informeret omkring konsekvenserne
af beslutningen på afdelingsmødet den 25. januar 2016.
Katja sender forslag til grundejerforeningen og information omkring beslutningen på
afdelingsmødet den 25. januar 2016.
Intet til eventuelt.

