Grundejerforeningen Pedersgård.
Referat fra generalforsamlingen den 19. februar 2013.
Der var 30 fremmødte.
Generalforsamlingen blev afholdt i Tjørrings nye skole.
Flemming Pedel gav en fin rundvisning inden generalforsamlingen begyndte.
Punkt 1… Valg af dirigent.
Niels Nielsen blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Punkt 2… Formandens beretning.
Det havde været et stille år uden større tiltag.
Vi har forsøgt at få en afklaring vedrørende den gamle skole.
Lige inden generalforsamlingen valgte kommunen at sætte den til salg.
Der havde henvendt sig to interesserede. Udfaldet er endnu ikke kendt.
Der havde været en del besvær med at blive erhvervsregistreret, men det er nu på plads.
Der var ikke brugt penge på vejene i 2012 og vi havde ikke brugt mange penge på snerydning.
Formanden takkede festudvalget for en god sommerfest.
Beretningen blev godkendt.
Punkt 3… Regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
Årets resultat blev et overskud på kr. 22.908,Aktiver udgør i alt kr. 302.941,Punkt 4… Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valgt blev:
Harly Thomsen
Erik Hove
Carsten Ebbesen
Søren Simonsen
Punkt 5… Valg af suppleanter.
Valgt blev:
Tina Andersen
Peter Styhn
Inger Jørgensen
Punkt 6… Valg af revisor.
Valgt blev:
Flemming Larsen blev valgt som revisor.
Mikael Rysberg blev genvalgt som revisorsuppleant.
Punkt 7… Forslag fra bestyrelsen.
Budgettet blev godkendt. (Ca. kr. 68.300,00)
Punkt 8… Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Punkt 9… Eventuelt.
Inger orienterede om træfældingen ud mod Holstebrovej.
Det er kommunen der har vedligeholdelsespligten.
Beboerne i ejerlejlighederne var begyndt at blive generet af de høje træer, så der blev aftalt med kommunen
at fælde de fleste af træerne.
Der var ønske om, at når vi har container, skal den hver anden gang stå nede ved andelsboligerne, på vejen
ned mod Vildbjergvænget.
Se i øvrigt vores hjemmeside: www. pedersgaard.dk

Vend.
Bestyrelsen har konstitueret sig følgende:

Formand:
Harly Thomsen
Nr. 89
97267372
ehthomsen@mail.tele.dk

Næstformand:
Erik Hove
Nr. 113
97267751
eh@uggerhoej.dk

Kasser:
Kenneth Jonassen
Nr. 73
rikke-kenneth@mail.tele.dk

Sekretær:
Lars Pedersen
Nr. 71
libela@webspeed.dk

Jeppe Smith
Nr. 61
cjsmith@webspeed.dk
Carsten Ebbesen
Nr. 57
carsten@ebbesen.mail.dk
Søren Simonsen
Nr. 95
sks@simonsen-weis.dk

P.b.v
Lars Pedersen

