Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Roarsgård
Der afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Roarsgård hos formanden, Lone Buch i
nr. 26 lørdag den 21. april 2018 kl. 13:30.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
dirigent
Bjarne vælges enstemmigt, Lizette referent
Deltagere på havedagen: Lene & Vagn fra 22, Steen nr. 6, Jeppe 5, Karin 4, Holger 12, Kenneth
13 (med pårørende), Peter 16, Birgit & mand 20, Johnny 19, Lone 26
Huse repræsenteret til generalforsamlingen: 10 stk.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden bød velkommen til nye medlemmer og takkede derefter for deltagelse på
havedagen. Året der er gået har budt på Fibernet i området, hvoraf 11 medlemmer har fået
installeret internet via Fibia. Det er stadig muligt at koble sig på Fibernet, kontakt venligst
Formanden eller Fibia direkte.
Kloakering,
Kloakering der afventes stadig nyt. Der er vedtaget en spildevandsplan i Odsherred, se
hjemmeside. Anlægsarbejdet er i gang, og ifølge tidsplanen skal der i Hønsinge Lyng kloakeres
mellem 2018-2020. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet. Der planlægges to årlige arbejdsdage
forår i forbindelse med generalforsamling og efterår.
Beretningen vedtaget uden spørgsmål.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab (vedhæftet indkaldelsen)
indkaldelsen)
Bjarne fremlagde regnskabet. Der er et overskud på ca. 1800 kr. Bjarne nævnte, at der findes
forsikring, som dækker bl.a. gynger og foreningshuset. Aktiver i foreningen kr. 24.000.
Regnskabet vedtages uden spørgsmål.
4. Behandling af indkomne forslag
forslag
Der var ikke modtaget forslag.
5. Bestyrelsens forslag til budget for næste år samt fastsættelse af kontingent
Ingen kommentarer hertil. Budgettet fortsættes anvendt til vedligeholdelse. Erling fortsætter
græsslåningen på fællesområdet. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Budgettet er vedtaget uden indvendinger.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Ad dagsordenens
dagsordenens pkt. 6 og 7
Lizette Breil er på valg og modtager genvalg
Torben Nielsen er ikke på valg og fortsætter
Mikael Winther er ikke på valg og fortsætter
Kaj Pedersen er suppleant og på valg
Karin A. Foslund er revisor og på valg
Holger Nielsen er revisorsuppleant og på valg
Lizette vælges, Torben fortsætter, Michael fortsætter, Kaj vælges, Karin vælges, Holger vælges.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
revisorsuppleant
Se punkt 6.
8. Eventue
Eventuelt
lt
Der foreslås anlagt noget blødt under gyngerne, evt. sand. Bestyrelsen (Bjarne) undersøger jf
forsikringen, om der skal gøres noget.
Holger foreslår en bro i naturområdet (skoven), således at man kan færdes ufortrødent. Der
diskuteres, hvilken form for bro der skal sættes op. God ide at snakke med naboen først, den
opgave påtager Lone sig. Lone henvender sig til Holger og Steen, når accept fra nabo foreligger
mht. en bro.
Vil et medlem gerne hejse flaget, kan man henvende sig til formanden og få nøglen til skuret
hvor flaget ligger. Der er indkøbt en ny vimpel – den gamle var ret slidt og moden til
udskiftning.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Lizette

