Referat af generalforsamling i
Grundejerforeningen Roarsgård
Dato: 16. april 2016
Sted: Lene og & Mikael Winther, Roarsgård
28, 4560 Vig
Tilstedeværende fra bestyrelsen:
Formand, Erling Larsen, næstformand/kasserer Bjarne Dalgård, Torben Nielsen
Fraværende: Mikael og Kaj.
Deltagere: 11 medlemmer incl. Bestyrelsen
Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning
3: Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
4: Behandling af indkomne forslag
5: Bestyrelsens forslag til budget fort næste år, samt fastsættelse af kontingent
6: Valg af formand
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8: Valg af revisor og revisorsuppleant
9: Eventuelt
Ad. 1: Valg af dirigent og referent
Jeppe Norsker blev valg som dirigent og Torben Nielsen som referent
Ad. 2: Bestyrelsens beretning:
Beretning blev fremlagt af formand Erling Larsen:
Erling bød alle fremmødte velkommen til generalforsamlingen og kunne berette, at der ikke var sket
væsentlige ting i løbet af 2015. Sagen mellem kommunen og staten var afsluttet i 2015 og
kloakeringen var påbegyndt igen i kommunen. Kommunen har fået en ny entreprenør til den
fortsatte kloakering, og vi regner med at kommunen påbegynder kloakering i vort område ultimo
2016 eller primo 2017. Selve kloakeringen vil andrage ca . 1- 2 uger i vort område. Kommunen har
lovet at kontakte Erling ca. ½ år før påbegyndelse af kloakering af Roarsgård.
Vejene er i rimelig stand og Erling oplyste, at foreningen modtager nyt stabilt grus ultimo 2016.
Det fredede areal ser pænt ud mht. vandstand. Erling følger vandstanden løbende.

Velkommen til de nye i nr 5
Ad. 3: Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
Kasserer Bjarne Dalgård fremlagde årsregnskabet, der blev godkendt. Vi har ingen restancer.
Samtidig kunne Bjarne berette, at vejfonden bliver nedlagt.
Ad. 4: Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
Ad. 5: Bestyrelsens forslag til budget for næste år, samt fastsættelse af kontingent for næste
år..
Budget for næste år godkendt og uændret kontingent for 2016 kr. 500,00.
Ad. 6: Valg af formand udgår. Formand er ikke på valg:
Erling Larsen fortsætter som formand.
AD.7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Lizette Breil blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og Kaj Pedersen som suppleant.
AD.8: Valg af revisor og revisorsuppleant:
Karin blev valgt som revisor og Holger som revisorsuppleant.
AD.9: Eventuelt:
Karin oplyste, at gyngerne på fællesarealet var i meget dårlig stand.
Peter kom med et lille ”pip”, at hunde udenfor ejerens parcel skal føres i snor såfremt man ikke har
”styr” på sin hund.
Erling oplyste, at han kontakter grundejer på den anden side af åen på det fredede areal grundet
affaldskastning på vort område.
Erling oplyste, at bestyrelsen sørger for indkøb af nye basketballnet, ny vimpel samt sæder til
gyngerne.
Generalforsamlingen afsluttes herefter i god ro og orden.
Referant: Torben Nielsen

