Formand: Jørgen Jacobsen, Frodesvej 45
Kasserer: Lisbeth Simonsen, Frodesvej 47
telf. 58 528283
4200 Slagelse
telf. 58 5502024
Mogens Knudsen, Frodesvej 39 – Hanne Würtz, Frodesvej 33 - Torben Frederiksen, Frodesvej 57

19. august 1999

Referat af ordinær generalforsamling, fredag d. 11.aug. 1999 kl. 19.00
Generalforsamlingen var indkaldt til Marievangs klubhus, Strandvejen 53.
Dagsorden ifølge lovene og som nedenstående.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent, samt referent.
Formandens beretning.
Regnskab.
Kontingent 99/00
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelse.
Eventuelt.

Pkt.1.
Foreningen var som noget nyt vært ved en hyggelig spisning i form af smørrebrød, øl, vand og
vin. Til børnene var der Mc.Donald happy meals.
Efter spisningen bød formanden, Michael Buhn, velkommen, og åbnede generalforsamlingen
1999.
Som dirigent valgtes Lars Ruberg, nr. 59.
Generalforsamlingen konstateredes lovlig indvarslet, og det fremmødte deltagerantal opfyldte
også kravene. Referent blev Mogens Knudsen, nr. 39.
Pkt.2.
Formandens beretning. Denne var ikke særlig lang p.g.a. lille aktivitet i det forgangne år.
Han nævnte at der var indgået aftale med frugtavler Poul Jensen om beskæring af træer i læhegn
inden 1. Juli hvert år, da dette passede bedre ind i det øvrige arbejde på plantagen. Den
oprindelige aftale men hegnssynet lød på 31/12 hvert år.
Man har også afholdt en arbejdsweekend, hvor de fremmødte virkelig gik til den med at få klaret
de opgaver der skulle udføres.
Girokontoen er blevet opsagt, og hele økonomien er blevet samlet i Slagelse Sparekasse.
Jørgen, i nr. 45 spurgte om grunden til lukning af girokontoen, og træbeskæring. Formanden
forklarede, at girokontoen var blevet opsagt grundet de store omkostninger ved denne ordning,
og træbeskæringen var som før nævnt begrundet i at det passede alle parter bedst.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Pkt.3.
Regnskabet.
Fremlagt og godkendt uden kommentarer.

Pkt.4.
Kontingent.
Kontingent for 1999/2000 blev i enighed fastsat til uændret 200 kr. i år.

Pkt.5.
Indkomne forslag.
Anni i nr. 45 havde afleveret et forslag, der gik på om der kunne laves en vedtægts ændring der
indeholdt forbud mod græsslåning og brændesavning, lørdag efter kl. 13.00, og søndag kl. 12.00.
Forslaget blev diskuteret, og da man ikke har nogen sanktionsmuligheder overfor evt.
overtrædelser af et sådan forbud, enedes man om at henstille til at tage hensyn, eller helt undlade
sådanne aktiviteter indenfor nævnte tidsrum.
Pkt.6.
Valg til bestyrelse.
På valg: Michael Buhn, formand. Ønsker ikke genvalg.
Birgit Jensen, ønsker ikke genvalg.
Torben Frederiksen, forsætter gerne.
Som ny formand valgtes Jørgen Jacobsen, nr. 45, men inden den nye formand blev valg, var der
en lang debat om hvorfor vi er så få repræsenteret til generalforsamlingen fra hus nr. 1 til nr. 29?
Hele den nye bestyrelse består af beboere fra nr. 31 til nr. 61, da Birgit Jensen også udtrådte af
bestyrelsen. Hus nr. 1 til 29 var repræsenteret med kun 7 % fremmødte . Hus nr. 31 til 61 var
repræsenteret med hele 63 % fremmødte.
Hanne Würtz indvalgtes i stedet for Birgit Jensen.
Torben Frederiksen modtog genvalg.
Som suppleant indvalgtes Liselotte Knudsen.

Pkt.7.
Eventuelt.
Der var igen debat om det manglende fremmøde fra husene 1-29.
Herunder pålagdes den nye bestyrelse, at arbejde for, at alle i ”Tingparken” kommer til de
arrangementer der afholdes i dette regi. Især generalforsamlingen, da det er her beslutninger der
berører vores fælles områder m.m. træffes.
De afgående bestyrelsesmedlemmer takkede for samarbejdet.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og hævede mødet kl. ca. 21.10.
Mogens Knudsen.

