Grundejerforening Møllemosen

Referat af Generalforsamling 2012
Tid: Mandag den 16. april 2012, kl. 19:30
Sted Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Da ingen andre meldte sig til at være dirigent, blev Helge fra bestyrelsen valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
vedtægterne – både via omdeling samt offentliggjort på www.mollemosen.dk.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden kom i sin beretning ind på de større begivenheder (Sankt Hans, Fastelavn,
Havevandring), der gennem året har været i foreningen, og da bestyrelses arbejde til en stor grad
er opdelt i undergrupper, så berettede hver gruppes torvholder om aktiviteterne:
Veje og Stier:
Jan har været i kontakt med både kommunen og DONG mht. vores gadelamper, og de kan ikke
repareres, så de vil blive skiftet til nye, når de går i stykker.
Kommunen arbejder med udskiftning af lampetypen som er opsat på vores veje. GRF vil blive hørt
i forbindelse med udskiftningen.
Mht. privatisering af vores veje, så ser det ud til, at dette går i sig selv, da en stor del af den
besparelse kommunen havde lagt op til allerede er hentet ind via en privatisering af
vedligeholdelsen.
Fællesarealer:
Frede har holdt møde med kommunen, hvor der blev fremlagt dokumentation for tilstanden
forskellige steder i vores område – på dette møde blev der diskuteret mulige tiltag, der skal
igangsættes før vores område kan benyttes mere optimalt end i dag.
Kabel TV:
Yousee har igen forhøjet kontingentet for vores kabel TV løsning med kr. 10,- per hustand per
måned – svarende til kr. 120,-. på husstand om året. Dette er grunden til bestyrelsen foreslår, at
kontingentet skal stige til kr. 1250,-. om året.
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Hjemmesiden:
Hjemmesiden er fuldt ud opdateret, og man kan altid finde referater af bestyrelsesmøder etc. her.
Derudover er der også et nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig.
Teltgruppen:
Når man lejer foreningens telt, så kan man vælge, at få gasvarmere og musikanlæg med.
Teltgruppen har derudover lavet en samarbejdsaftalte med et firma, der leverer alt fra service til
gulv.
Der var en dialog omkring finansieringen af teltet og dets vedligeholdelse. Det blev slået fast af
torvholderen for telt-gruppen, at teltet ikke er tiltænkt som selvfinansierende, men købt som en
”socialt” tiltag for foreningens medlemmer.
Teltet er tidligere blevet opbevaret hos en af foreningens medlemmer, men søger nu et nyt hjem,
så interesserede må meget gerne henvende sig til teltgruppen.

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2011
Regnskab for 2011 blev omdelt på generalforsamlingen og er tilgængelig på foreningens
hjemmeside forinden.
Regnskabet blev gennemgået og vedtaget. Det blev kommenteret, at vedtægterne foreskriver det
revideret regnskab og budgetforslag skal ”fremsendes til medlemmerne” senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Bestyrelsen takker begge de afgående revisorer for deres arbejde gennem mange år, med
revidering af foreningens regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent for 2012 samt fremlæggelse af budget for 2012.
Bestyrelsen indstiller en kontingentforhøjelse på kr 150,- pr. parcel pr. år, primært grundet forøget
betaling til YouSee. Det nuværende kontingent på kr. 1100,- foreslås således forhøjet til kr. 1250,-.
Kontingentforhøjelsen blev vedtaget, og vil derfor andrage kr. 1.250,- i 2012.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
4 bestyrelsesmedlemmer – vælges for 2 år:
Jan Magleby (Formand), Møllemosen 17.
Ole Danting, Møllestykket 11.
Torben Toldam-Andersen, Møllemosen 20.
Jakob Bengtson (Kasserer), Møllemosen 59.

Modtager genvalg – blev genvalgt
Modtager genvalg – blev genvalgt
Modtager genvalg – blev genvalgt
Modtager genvalg – blev genvalgt

Ekstraordinært vælges desuden for 1 år:
Et bestyrelsesmedlem til ledig bestyrelsesplads.
Børge Gandrup, Bakketoften 38.

Blev valgt.
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2 bestyrelsessuppleanter - vrelges for 1 ar:
Bo Kristensen, Ml2lllemosen 49.
Frede Kjrer, Ml2lllestykket 16.

Modtager genvalg - blev genvalgt
Modtager genvalg- blev genvalgt

2 revisorer - vrelges for 1 ar:
Finn Siewertsen, Ml2lllemosen 47.
Kasper Bl2lcher. Ml2lllestykket 14.

Blev valgt
Blev valgt

6. Indkomne forslag
Bestyrelsen har modtaget forslag om tilfl2ljelse til foreningens vedtregter:
"Ny paragraf 3A: Anvende/se af elektriske el/er benzindrevne redskaber som feks. kredesave,
plceneklippere, slibemaskiner, hrekklippere og lignende er ikke tilladt Il2lrdage, srimdage og
helligdage mel/em kl. 12 og solnedgang. "

Dette forslag blev kort diskuteret og derefter torkastet enstemmigt at forsamlingen.

7. Antenneforeningen
Er drekket at aftale med YouSee, om leverance af antennesignal.

8. Eventuelt
Der blev henstillet til, at hastigheden blev srenket pa vores veje.
Da der ikke er hajtrender pa Ml2lllemosen, sa er det almindelig hl2ljre vigepligt, der grelder.
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