Formand: Michael Buhn, Frodesvej 31
Kasserer: Lisbeth Simonsen, Frodesvej 47
telf. 58 50 03 35
4200 Slagelse
telf. 58 52
Mogens Knudsen, Frodesvej 39 - Birgit Jensen, Frodesvej 19 - Torben Frederiksen, Frodesvej 57

7. september 1998

Referat af ordinær generalforsamling, fredag d. 14. aug. 1998 kl. 19.00.
Generalforsamlingen var indkaldt til teltet på festpladsen, men blev ændret til Marievangs klubhus,
Strandvejen 53.
Dagsorden ifølge lovene og som nedenstående:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Kontingent for 1998/99
Vedtægtsændringer. Bestyrelsens forslag er vedlagt.
Evt. kommentarer til vedlagte skrivelse om fællesarealerne.
Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest mandag d. 10 aug.
Valg til bestyrelse:

Kasserer - ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem

2 Suppleanter

Revisor

Revisorsuppleant
Valg til festudvalg
Evt. valg af legepladsudvalg.
Eventuelt.

Pkt. 1.
Foreningen var som sædvanlig vært ved en øl, en kop kaffe og et stykke blødt brød.
Formanden, Michael Buhn, bød velkommen, og fremsatte bestyrelsens forslag til dirigent, som
var André Jensen, nr. 17, og udbad sig evt. andre forslag fra forsamlingen. Der var ikke andre
forslag, og André blev valgt med akklamation, og takkede for valget.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var foretaget rettidigt, og at der
var medlemmer nok til stede, til at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Der var ingen, der
havde bemærkninger til dagsordenen, så dirigenten gav ordet til formanden.
Pkt. 2.
Formandens berettede, om forløbet af hegnsynsforretningen, som havde været afholdt p.gr.a.
hegnet vest for Tingparken. Samtidig takkede formanden for det relativt store fremmøde, der
havde været, da de afsavede grene skulle fjernes.
Formandens beretning blev godkendt, og dirigenten gav ordet til kassereren.

Pkt. 3.
Kassereren, Niels Jørgen Pedersen, nr. 23, uddelte regnskabet, som udviste et underskud på
1834,84 kr., og en samlet kasse-/girobeholdning på 8017,03 kr.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Pkt. 4.
Bestyrelsen foreslog - som udgangspunkt - uændret kontingent på 200 kr. pr. husstand, men
gjorde samtidig opmærksom på, at der var indkommet et forslag, som kunne få indflydelse på
størrelsen af kontingentet.
Dirigenten belærte herefter bestyrelsen om, at den havde foretaget 2 procedurefejl:
 Der skulle have været byttet om på dagsordenens rækkefølge inden den blev godkendt under
pkt. 1, således at kontingentfastsættelsen først blev foretaget, når de forhold, som kunne have
indflydelse på størrelsen var afklaret.
 de indkomne forslag skulle have været overdraget til dirigenten straks efter at denne var
valgt..
Dirigenten forespurgte derefter generalforsamlingen, om der var nogen, der havde indvendinger
imod, at der blev ændret på den allerede godkendte dagsorden.
Da der ikke var nogen indvendinger, blev fastsættelse af kontingent flyttet til efter pkt. 7.
Pkt. 5.
Bestyrelsen havde foreslået, at vedtægterne blev ændret, således at de blev mere tidssvarende.
Bestyrelsen meddelte, at de ønskede hver paragraf behandles for sig, således at en evt.
forkastelse af en paragraf ikke forkastede den samlede vedtægt.
 §1 var uændret, og skulle derfor ikke behandles.
 §2: ændringsforslaget blev vedtaget.
 §3: den foreslåede ændring blev ikke godkendt. Der var foreslået, at ejendommenes beboere
blev betragtet som medlemmer, men generalforsamlingen mente, at de var for vidtgående, da
det så også ville omfatte børn, lejere og andre.
Den oprindelige ordlyd om at ejere (iflg. tingbogen) var medlem blev derfor ståend.
 §4: ændringsforslaget blev vedtaget.
 §5: Af ændringsforslaget fremgik, at revisor og revisorsuppleant var tilknyttet bestyrelsen.
Revisor og suppleant skal være uafhængig af bestyrelsen, hvilket også er bestyrelsens mening,
og bestyrelsen fik lov til at ændre denne fejlformulering i forslaget, som derefter blev
vedtaget.
 §6: Hverken den oprindelig ordlyd eller den foreslåede ændring kunne godkendes p.gr.a. §3.
Ifølge §3 er der kun et medlem pr. parcel, men i de sidste mange år har hver parcel haft op til
to stemmer. Derfor var det nødvendigt, at vende tilbage og drøfte §3 igen.
 §3 igen: Det blev vedtaget, at medlem af foreningen var ejere (iflg. tingbogen) og dennes
ægtefælle/samlever.
 §6 igen: Nu kunne ændringsforslaget vedtages - og det blev det.
 §7 var uændret, og skulle derfor ikke behandles.
 §8: ændringsforslaget blev vedtaget.
 §9 var uændret, og skulle derfor ikke behandles.
De reviderede vedtægter vedlægges dette referat.
Pkt. 6.
Niels Jørgen Pedersen, nr. 23 oplæste og kommenterede den udsendte skrivelse om
fællesarealerne. Der var enkelte kommentarer fra generalforsamlingen. Skrivelsen var en
præcisering af, hvordan bestyrelsen har valgt at administrere fællesarealerne, og der var ikke
noget at vedtage eller forkaste, så generalforsamlingen fortsatte med næste punkt på
dagsordenen.

Pkt. 7.
Der var indkommet et to-delt forslag fra Hanne Würtz (nr. 33), som blev læst op af dirigenten.
Slagelse d. 8/8-1998
Tingparken
Forslag til generalforsamlingen fredag d. 14/8 1998.
Jeg vil foreslå at vi får en havemand/dame til at vedligeholde vores grønne områder d.v.s.
nyplantning, efterplantning, slåning af græs og afretning af kanter, og evt. sprøjtning.
(senere udarbejdelse af plan).
Hvis dette ikke kan lade sig gøre må vi anskaffe en ordentlig selvkørende “græsmaskine” med
el-start.
Hanne Würtz
nr.33
Forslaget om en havemand har været til debat flere gange tidens løb, og blev også afvist denne
gang. Men det blev vedtaget, at næste gang der skal indkøbes plæneklipper, skal der tages
hensyn til, at den skal være nem at betjene - også for de ældre - og at den skal være med el-start.
Pkt. 4 - igen.
Bestyrelsen foreslog igen et uændret kontingent på 200 kr. pr. husstand, da de indkomne forslag
ikke havde medført nogen umiddelbare ekstraudgifter.
Bestyrelsens forslag blev godkendt.
Pkt. 8.
 Valg af kasserer. Niels Jørgen ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog Lisbeth
Simonsen, nr. 47. Der var ingen andre forslag, og Lisbeth blev valgt.
 Valg af bestyrelsesmedlem. Janne Jensen, nr. 11, var ikke selv til stede, men havde meddelt,
at hun ikke ønskede genvalg. Efter en gang rundbold havnede bolden hos Mogens Knudsen,
nr. 39, som indvilligede i at modtage valg.
 Valg af suppleanter. 1. suppleant blev Hanne Würtz, nr. 33, og 2. suppleant blev Bent Jensen,
nr. 27.
 Valg af revisor. Den afgåede kasserer, Niels Jørgen Pedersen, nr. 23. blev valgt.
 Valg af revisorsuppleant: Keld Larsen, nr. 35, blev valgt
Pkt. 9.
Festudvalget ønskede ikke at fortsætte. Da der ikke var nogen, der ønskede at indtræde i et nyt
festudvalg, blev det besluttet, at festudvalget skulle sætte i bero og at de penge, der i øjeblikket
var i festudvalgets kasse skulle deponeres hos bestyrelsen, som skulle indsætte dem på en konto,
der kan benyttes, når der igen opstår et festudvalg.
Pkt. 10.
Det nedsatte legepladsudvalg havde i princippet ikke været aktivt, og den ene af de to personer
var fraflyttet. Der blev ikke nedsat nyt legepladsudvalg, og det blev besluttet, at de 5.000 kr. der
var bundet til indretning/udvidelse af legepladsen, blev frigivet.
Pkt. 11.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

