Grundejerforeningen
Roarsgård

Referat ordinær generalforsamling d. 6. juni 2021

Til stede:
Holger Nielsen (12), Johnny
KrogagerJensen (14), Lone Buch (26), Anette
Sørensen & Bjarne Dalgård (21),
Heidi Gøtze (7), Helle og Steen
Pedersen(6) Grethe(2) ,Karin (4),
Vagn & Len (22), Lizette (17)
Charlotte (3)
1. Valg af dirigent

Referent: Lizette Breil

2.

Bestyrelsens beretning

Bjarne Dalgård Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen var i
orden, selvom Corona-problemer havde forhindret afholdelse af
generalforsamlingen inden for vedtægternes bestemmelser.

Formanden takkede først for indsatsen på arbejdsdagen, som
blev afholdt før generalforsamlingen.
Kloakeringen er nu ved at være ved ende, og Aarslev laver det
sidste arbejde ved nr 8 & 10 som efter planen først skulle laves
da arbejdet i naboforeningen gik i gang.
Der er blevet rettet op på vejen med grus, lagt sten, og sået græs,
og der vil blive lagt yderligere et lag stabiliserende grus på hele
vejen i Roarsgård.
I forbindelse med at Aarslev trækker sig ud af Roarsgård
opfordres den enkelte husejer til at tage kontakt til Aarslev
såfremt der er noget arbejde der mangler at blive udført på egen
grund, alternativt kan man kontakte Lone der herefter vil forsøge
at koordinere arbejdet.
Når alle har modtaget tilslutningsbrevet fra kommunen vil Lone
give vores entreprenør HP besked, og aftale en nærmere plan.
Traditionen tro bydes nye naboer velkommen - så velkommen
til nr 3 som var repræsenteret af Charlotte.
Beretningen blev godkendt.

3. Årsregnskab og budget

Der var brugt en del penge på vedligeholdelse af vores fælleshus
hvorfor året 2020 kom ud med et underskud på knap kr. 27.000
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, så både regnskab og
budget blev godkendt. Kontingentet på kr. 500/årligt fastholdes.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag kommet fra medlemmerne.

5. Budget næste år samt
fastsættelse af kontingent

Blev behandlet under punkt 3.

6. Valg af formand

Lone stillede ikke op til posten som formand men ønsker at være
en del af bestyrelsen fremover. Ingen meldte sig som ny
formand, og det blev besluttet at bestyrelsen finder en fornuftig
løsning fremadrettet.

7. Valg af
bestyrelsesmedlemmer og
suppleant

Heidi og Johnny fortsætter i bestyrelsen, og
Steen fra nr (6) blev valgt som suppleant.
Kaj fra nr 24 er udtrådt som suppleant.

8. Valg af revisor og
revisorsuppleant

Karin fra nr 4 blev genvalgt som revisor og Holger fra nr 12
blev genvalgt som revisorsuppleant

9. Eventuelt

Fællesarealet – de små mål kommer op igen og der kommer net
på basketmålene.
Der er fundet en havemand der fremover skal tage sig af
græsslåningen – ca. 1 x mdr
Placeringen af de store sten på grunden diskuteres- der er delte
meninger, hvorfor en lille arbejdsgruppe fastlægger hvordan de
fremover skal ligge.
Der spørges ind til reglement om afbrænding af havaffald i egen
have, havehegn og brandfare mv. Det besluttes at Heidi
undersøger hvad der er op og ned i reglerne i et
sommerhusområde.
Ole fra nr 11 fortæller at de på Ericavej har en aftale med en der
kommer og tilser deres fælles grusvej 1 x årligt – det besluttes
at gå videre med en lign ide, når Aarslev er færdig med sidste
afretning af vejen.

