Kort referat af Generalforsamling 2022
GF Landsbyen
Dagsorden:
1. Valg af referent, dirigent og stemmetæller.
•

Ulrik, Kristian, Moni & Christina

2. Beretning ved formanden.
•

Beretningen blev taget til efterretning, efter enkelte spørgsmål og besvarelser. Dog lovede
formanden, at bestyrelsen ville kigge mere ind stiens beskaffenhed, da den klart mangler
vedligehold

3. . Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
•

Regnskabet blev godkendt, efter forklaring omkring udgifterne til Lyskæderne som havde en
højere pris. Begrundelsen for indkøbet var solcelle lyskæder er dyrere og skulle gerne holde
i mange år. Ligeledes lovede bestyrelsen at kigge ind i prisen på Webhotel og domæne.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget, fastlæggelse af kontingent.
•

Punktet bragte debat om kontingent, opdeling af Driftspulje og jubilæumspulje.
Kontingentet for det kommende år blev efter debatten og afstemning hævet til kr. 250 årligt
pr. matrikel. Heraf skulle 50 kr. går til ”fest/jubilæumspuljen.
Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen sikre at Drift og Festpulje fremadrettet står som 2
selvstændige ”poster” i regnskabet.

5. Forslag fra medlemmerne
-

Hastighed i området og landsbyen.
o

Formanden gennemgik besvarelsen der var kommet fra kommunen efter de målinger der
har være foretage på Kirkebjerg Vænge. Gennemsnitsfarten var ikke for høj, men
generalforsamlingen bad bestyrelsen om at spørge om højeste hastigheder på målingen.

-

Støj i området både fra genboer og vej.
o

Der var en generel holdning til at beboerne godt kunne udvise lidt bedre hensyn. Det var
som om, at dette var gået lidt i glemmebogen. Så en opfordring til alle fra
Generalforsamlingen – var VIS HENSYN.

-

Mulighed for anden forsyningskilde end gas - ved nogen noget?
o

Kortere debat fra generalforsamlingen mundede ud i at bestyrelsen skulle kigge for
andre muligheder, som fjernvarme. Til trods for at netop Landsbyen var udlagt som

”gas-område”. Bestyrelsen henviste til arbejdet omkring fjernvarme i bylauget da emnet
omhandler hele landsbyen og fokus vil værre større hvis vi står sammen på tværs.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Christina, Kristian og Jesper er på valg. Kristian og Jesper genopstiller.
•

Formanden takkede Christina for det arbejde hun havde udført i bestyrelsen.
Efterfølgende overgik man så til valghandlingen og Kristian og Jesper blev genvalgt
og ny i bestyrelsen blev Dan i nr. 49.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Alle suppleanter er på valg.
•

Sune nr. 31 blev valgt som suppleant

8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.
Alle revisorer er på valg. Charlotte genopstiller som revisor og Jesper genopstiller som
revisorsuppleant.
•

Charlotte blev genvalgt som revisor og efterfølgende blev Moni nr. 33 valgt

•

Som revisorsuppleant blev Jesper nr. 53 valgt.

9. Dialog om lys i området ved Susanne og Nadja.
•

Her var der en længere dialog om lys på stisystemet mod Kirkegården. Konklusionen blev at
bestyrelsen ville kigge videre på dette, hvor man tog hensyn til lysindfald. Alle var enige om
at ingen skulle føle sig usikker eller falde grundet mørket eller føle sig generet af høje
lysstandere med meget lys ind haverne.

10. Eventuelt.
•

Fibernet – blev drøftet, men at TDC skræmte. Men enes dog om at der skulle arbejdes videre,
da ca. 70% allerede havde tilkendegivet at man var interesseret, dog kræves der 80 % for at
TDC vil gå videre.

•

Dernæst blev der orienteret om at vi endnu engang skal have flere sorteringscontainere til
affald. I det man også skal gøre plads til en Pap Container. Referenten glemte så at skrive
mere, da han var interesseret i at høre hvordan man kunne få udskiftet en ”ødelagt”
container. Dette gøres ved at rette henvendelse til Vestforbrændingen.
Således set og hørt
Ulrik

