Referat,
Generalforsamling, Tingparken - 7. august 2018
Afholdt i M.I.F.´s lokaler.
Generalforsamlingen startede traditionen tro kl. 18.00 med at Foreningen var vært ved et par stykker
smørrebrød, og lidt vin, øl og vand, derefter kaffe og hjemmebag.
Der var i år ca. 20 voksne stemmeberettigede til den hyggelige indledning på Generalforsamlingen.
Kl. 19.00 åbnede Formanden generalforsamlingen, og bød alle velkommen.

1. Valg af dirigent og referent
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Svend Åge til dirigent hvorefter
Svend Åge blev enstemmigt valgt til dirigent.
Ulrik blev af formanden foreslået til referent og blev enstemmigt valgt til referent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovlighed indvarslet, og
beslutningsdygtig.
Svend Åge gav derefter ordet til Formanden for aflæggelse af beretning.

2. Formandens beretning 2017/2018
”Velkommen til Generalforamlingen 2018.
Dejligt at se så mange fremmødte, det må være rekord og tak til Sv. Aage for igen at påtage sig opgave
at styre slagets gang.
Igen i år er formandens beretning en kort udgave, men dette kun fordi jeg vil give ordet til
arbejdsgruppen vedr. den tidligere kirsebærplantage.
Det har igen været et roligt år uden de store ekstra indsatser i foreningen og på foreningens områder.
RN passer fællesarealerne og det ser pænt ud, hvis man ser bort fra den tørke der har ramt os. Når
emnet fællesarealerne alligevel er oppe, så skal jeg igen påpege at de gamle grupper stadig eksistere
og ønsker man noget ekstra beskæring udført, så skal man stadig finde ud af det i grupperne. På det
generelle plan er der ikke meget mere at sige, men jeg vil fra foreningens side gerne fremhæve det
arbejde der er blevet udført i den arbejdsgruppe der er blevet nedsat i forbindelse med evt. bebyggelse
på arealet, som tidligere var kirsebærplantage. Det er gruppe bestående af Erik, Birgit, Aksel, Kit,
Mogens, Lotte, Christian og undertegnede. Denne gruppe, især Erik, Birgit, Aksel, Kit, Mogens og Lotte,
har brugt mange timer på møder, herunder udfærdigelse af dokumenter til Plan og til Byrådet, og på
fremmøde på kommunalmøder. Jeg og foreningen er jer tak skyldig og jeg ved at kampen ikke er
færdig endnu.”
**********
INDLÆG fra arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen informere omkring status i sagen som har været et stort arbejde med mange møder
og meget research. Grundejerforeningen var bland andet ikke informeret om at der var påtænkt at
man kunne bygge op til 8 meter i højden og helt ud til skæld. Grundlæggende er Slagelse kommune på
tyd is med det roste input som er kommet fra Grundejerforeningen. Arbejdsgruppen informerede
ligeledes om, at også Stjernebakken og Gormsvej er imod byggeriet på plantagen som stammer fra en
ønske fra en privat bygherre og ikke fra kommunen.
Sagen er ikke ’død’ endnu, og arbejdsgruppen forventer fremlægning af sagen i oktober og et
efterfølge forløb som strækker sig ind i 2019. Forhåbningen er, at byggeriet helt droppes og
eksempelvis B73 får lov til at anlægge yderlige og tiltænkte boldbaner eller lign.
Sagen bliver fremadrettet fuldt tæt af arbejdsgruppen.
**********
”Igen tak for jeres ihærdighed og jeres vilje til at kæmpe denne sag, der jo ret beset kan komme til at
påvirke hele foreningen, da vores arealer støder op til den planlagte bebyggelse.
Dette var min beretning for 2018 og jeg giver hermed ordet til ordstyren.”

3. Regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet som er vedlagt referatet.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Indkomne forslag
Der var et forslag omkring indkøb af fældes kædesav samt tilhørende sikkerhedsudstyr.
Dette virkede som en god bland de fremmødte, hvorfor der arbejdes videre med dette forslag.

5. Kontingent
Bestyrelsen ser ingen grund til at hæve kontingentet.
Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt ikke at hæve kontingentet.

6. Valg til bestyrelsen
På valg var:
Mogens Knudsen (Kasserer) – Genvalgt
Christian Røngaard – Genvalgt
Revisorer
Revisor Keld Larsen – Genvalgt
Revisor suppleant.
Rene Thomsen – Genvalgt

7. Eventuelt
Under punktet eventuelt, blev der vendt et par spørgsmål som blev stillet til generalforsamlingens
fremmødte:
1. Mulighed for etablering af legeplads. Eftersom etableringen af en legeplads er meget
bekostelig da der er tale om en offentlig legeplads, blev det vedtaget, at ikke arbejde videre
med dette forslag.
2. Det blev spurgt ind til hvad regelsættet er omkring etablering af eksempelvis et tegltag i stedet
for det eksisterende tag. Derudover blev muligheden for andre farver på husene vendt. Det
blev besluttet, at hvis der ønsket at etablere en anden tagtype, skal dette diskuteres på næste
generalforsamling.
Formanden takkede for fremmødet kl. 20:00 hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden under
mødet.
Dirigent: Svend Åge
Formand: Martin Larsen
Referent: Ulrik Keldke

