Formand: Jørgen Jacobsen, Frodesvej 45
Kasserer: Mogens E. Knudsen, Frodesvej 39
telf. 58528283
4200 Slagelse
Tlf. 58527706
Bestyrelses medl.: Helle Mortensen nr. 49- Aksel Mikkelsen nr. 9 – Liselotte Knudsen nr. 39.

Referat, Generalforsamling i grf. ”Tingparken” – 2006.
Afholdt i ”M.I.F.’s” nye lokaler på Marievangsskolen.
Generalforsamlingen blev, sædvanen tro, indledt med spisning kl. 18:00.
Den egentlige generalforsamling indledtes kl. 19:00
Formanden, Jørgen (nr.45), bød velkommen til mødet, som i øvrigt havde et lidt
skuffende fremmøde, på kun 15 tilmeldte personer, inkl. Bestyrelsen, til spisningen.
Til selve generalforsamlingen, mødte kun én yderligere person op, således at vi var 16
medlemmer til mødet, lige nok til at være beslutningsdygtige. Meget skuffende, at
ikke flere mener det er nødvendigt, at møde op til sådanne møder, det er dog vores
allesammens arealer, samt driften og vedligeholdelsen, af disse det angår.
Kl. 19:00 indledtes generalforsamlingen, efter dagsordenen.
Punkt 1: Valg af referent og dirigent.
Som dirigent blev Keld(nr.35) foreslået og enstemmigt valgt.
Som referent, blev Mogens K.(nr.39) foreslået og enstemmigt valgt.
Keld takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed, m.h.t. til
indvarsling, samt at vi med 16 stemmeberettigede fremmødte, lige nøjagtig var
beslutningsdygtige.
Punkt 2: Formandens beretning.
Formanden: ” Så er der igen gået et år, siden vi sidst var samlet. Aktiviteterne har igen
været moderate, men bestyrelsen har dog været samlet 6 gange i perioden.
Bestyrelsen har ikke brugt mange penge i regnskabsåret, som oplyst på sidste
generalforsamling, er det vores mål, kun at bruge det indkomne kontingent. Dels har
der ikke været ønske om nogen store projekter, og dels er bestyrelsen kommet lidt sent
i gang med vores sidste projekt, der først vil figurere på næste års regnskab.
Den nye plæneklipper har været til eftersyn, og har tilsyneladende fungeret godt, hele
sæsonen. Også den ”gamle” er i god stand, således at vi altid har en motorklipper, der
er funktionsdygtig.

Efter opfordring fra en beboer på Hagbardsvej, har bestyrelsen foranlediget fældning
af det store birketræ bag redskabsskuret.
Påbegyndt renovering af gyngestativ, samt opsætning af nye gynger. (Færdiggjort efter
beretningen er skrevet, meget benyttet, siden).
Behandlet klage over vedligeholdelsen af fodboldbanen, fra Pia & Leif (nr.21).
Klagebrevet oplæst på sidste generalforsamling.
Siden sidste generalforsamling er der solgt 2 huse, nr. 29 og nr. 33. De nye i nr. 29 har
modtaget velkomstbesøg af formanden, med blomst og udlevering af vedtægter m.m..
De nye i nr. 33 modtager velkomstbesøg i løbet af denne uge.
Bestyrelsen har, i perioden, udsendt 4 ”Nyhedsbreve”, hvor alle, på Frodesvej, har haft
mulighed, for at ytre sig, positivt eller negativt. Ingen har i det forløbne år reageret
på dette.
Igen i år henstiller bestyrelsen til grupperne omkring de enkelte fællesarealer, at tale
sammen om den almindelige pleje og vedligeholdelse, så arealerne altid fremstår
rimeligt velholdte
Fællesstierne skal holdes fremkommelige, af beboerne der har parceller, eller
græsslåning på arealerne der støder op til stierne.
Er man i tvivl om omfanget, kan man få udleveret de nye vedtægter, samt den af
bestyrelsen udarbejdede gruppefordeling på fællesarealerne og, hvad der ellers hører
med.
Som bestyrelsen har skrevet ud, er der altid mulighed for hjælp, til større tiltag, der
kan betegnes som en fællesopgave. Endvidere er der åbnet op for, at få refunderet
rimelige udgifter, ved arbejde på fællesarealerne. Det kræver dog et minimum af
initiativ, f.eks. som at henvende sig skriftligt til bestyrelsen.
I øvrigt skal alle sager der ønskes behandlet af bestyrelsen, fremsendes skriftligt.
Vores nabo, frugtavler Jacob Jensen, har endnu ikke klippet læhegnet ved stien, til den
aftalte højde, men det skyldes nok, at de ikke er færdige med bær høsten endnu.
Under eventuelt sidste år var der ingen emner der krævede yderligere behandling af
bestyrelsen.
En af vores beboere, Thomas (nr.51), har arbejdet med at oprette og forbedre vores
hjemmeside, www.frodesvej-slagelse.dk , med et fremragende resultat, alle der har
muligheden, kan gå på nettet og se hvornår der afholdes bestyrelsesmøder, der ligger
referater fra samme o.s.v. Der er ligeledes billeder fra området, samt andre ting der
kan være med til at ”sælge området”.
Dette var formandens beretning for regnskabsåret 01-08-2005 til 31-07-2006.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

+
Punkt 3: Regnskab.
Foreningens regnskab for perioden 01-08-2005 – 31-07-2006, blev omdelt.
Efter at have bemærket at regnskabet var godkendt og underskrevet af revisor,
gennemgik kassereren regnskabet. Der var i årets løb ikke brugt så mange penge, men
kassereren påpegede, at der kort efter regnskabets afslutning var betalt et par store
regninger, i forbindelse med renoveringen af gyngestativet på legepladsen, så
kassebeholdningen var noget mindre pr. dags dato, end i regnskabet. Det vil vise sig
næste år.
Regnskabet blev efter gennemgangen, enstemmigt godkendt.
Punkt 4: Indkomne forslag.
Der var indkommet et forslag fra Erik Theil i nr. 47: ” Der må ikke, i bestyrelsen,
sidde to fra samme husstand”. Forslaget var ikke indsendt som en vedtægtsændring,
og da stemningen i forsamlingen, ikke var forslaget gunstigt stemt, faldt det.
Forsamlingen mente, med de vanskeligheder der er, med at få folk til
bestyrelsesarbejde, ville det kun gøre det endnu værre, at få folk nok, til bestyrelsen.
Desuden, har man stemmeret, er man også valgbar. Da hver husstand har to
stemmer(hvis begge er mødt op), ville man have stemmeret, men ikke kunne
indvælges, hvis ens hustru/mand/sambo, sad i bestyrelsen i forvejen, Det er ikke
holdbart. Desuden bundede forslaget, ifølge E.T. selv, i noget ”personfnidder”,
mellem ham selv og den nuværende kasserer og intet andet. Den nuværende
bestyrelse, mente sig dog voksne nok til, at sætte sig ud over dette, i evt. ansøgninger,
ønsker, m.m. fra E.T., disse vil blive behandlet efter forskrifterne, nøjagtig som
ansøgninger og ønsker, fra alle andre. Efter afstemning, konstaterede dirigenten, at der
ikke var stemning for, at bestyrelsen arbejdede videre med forslaget, til en
vedtægtsændring og forslaget faldt.
Punkt 5: Kontingent 2006/2007.
Bestyrelsen foreslog uændret, 300 kr., i kontingent årligt, da det syntes som et meget
fornuftigt beløb, for nuværende. Vedtaget enstemmigt.
Punkt 6: Valg til bestyrelsen.
Kasserer, Mogens K. (nr.39) var på valg. Genvalgt.
Bestyrelsesmedlem, Lotte (nr.39) var på valg. Genvalgt
Det konstateredes samtidig at Helle (nr.49) er indtrådt i bestyrelsen, efter Hannes
(nr.33) fraflytning af området. Helle er på valg næste år.
Som ny suppleant, foreslog bestyrelsen Alma (nr.1), Alma enstemmigt valgt, som ny
bestyrelsessuppleant.
Punkt 7: Valg af revisor og suppleant for denne.
Keld (nr.35) blev enstemmigt genvalgt, som revisor.

Michael (nr.31) blev enstemmigt genvalgt, som revisorsuppleant.
Punkt 8: Eventuelt.
Formanden fremlagde nogle tanker om at lade bestyrelsesposter gå på omgang i
området; Men det blev omgående ”skudt ned”, af forsamlingen, der forudså mange
forskellige vanskeligheder i dette. (vel nok med rette)
Derefter udspandt der sig en mindre debat om, hvordan man fik engageret beboerne,
på Frodesvej, noget mere i foreningen, samt fik genskabt det fantastiske sammenhold,
med fester flere gange om året der før i tiden var her på vejen.
Anni (nr.45) var fremme med afholdelse af en midtvejsfest/medlemsmøde, omkring
juletid.
Birgit (nr.17) mente, at det, med alle de børn der igen er i området, måske var en ide,
at lade Fastelavnsfesten med tøndeslagning, genopstå. Fakta er, at noget skal der
gøres. Bestyrelsen har flere gange efterlyst initiativer/ønsker, fra beboerne; Men intet
fremkommer. Bestyrelsen ville i den forbindelse, gerne igen slå helt fast, at når man
vælger en bestyrelse, er det IKKE en arbejdsgruppe, man har valgt. Arbejdsgrupper
nedsættes af generalforsamlingen, eller bestyrelsen. Bestyrelsen er gerne behjælpelig
med alle tiltag, men udfører ikke tingene alene. Birgit mente også bestyrelsen havde
gjort hvad den kunne, bl. a. ved udsendelse af ”Nyhedsbrev”, flere gange om året,
med opfordringer til beboerne om, at komme med forslag til bestyrelse, men ingen har
reageret, endnu.
Formanden fastslog endnu en gang, at det var dybt skuffende, ikke flere mødte op til
generalforsamlingen.
Dirigenten gav sidste ord til Formanden, der takkede de fremmødte og håbede på flere,
næste år. Til slut takkede han, Hanne Würtz, for hendes arbejde i bestyrelsen, og
ønskede Hanne held og lykke i den nye bolig.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen kl. ca.
20:15.
Referent: Mogens E. Knudsen (nr39)

