Indkaldelse til Generalforsamling
Tid: Torsdag, den 22. februar 2018 kl. 19.30
Sted: Uggerhøj Biler, Wedellsborgvej 1, 7400 Herning
Dagsorden iht. vedtægterne (Vedtægter kan ses på www.pedersgaard.dk)
Forslag afleveres senest søndag, den 18.02.2017 til carsten.ebbesen.68@gmail.com
Grundejerforeningen byder på øl, vand, kaffe og kage. Tilmelding til carsten.ebbesen.68@gmail.com eller
via begivenhed på Facebook. Sidste tilmelding søndag, den 18.02.2017

Bestyrelsen ønsker følgende debatteret:
Gadelamper: Bestyrelsen fremlægger løsningsforslag og økonomiske konsekvenser.
Ny belægning på stier i det grønne område i midten af Pedersgårdvej. Bestyrelsen fremlægger
løsningsforslag og økonomiske konsekvenser.
Der er tale om to store investeringer, som vil tære på kassebeholdningen – så mød op og vær med til at
drøfte disse emner.
Kontingent hæves pga. udgifter til gadebelysning og belægning på stier.

På valg til bestyrelsen er:
Kenneth Jonassen - Nr. 73
Jan Gaardbo - Nr. 115
Thomas Henning - Nr. 1

På valg som suppleanter er:
Inger Jørgensen (nr.77)
Lene Rasmussen (nr. 47)
Tina (nr. 59)

På valg som revisor er:
Flemming Larsen (nr. 49)
På valg som revisorsuppleant er:
Michael Rysberg (nr. 91)

Vel mødt
Mvh Carsten Ebbesen (nr 57)

Referat Generalforsamling:
Dirigent:
Lars Eggert Nielsen:
Formandens beretning:
Efter et aktivt 2016 har vi holdt aktiviteten og udgifterne i bero i 2017.
Kun running business med snerydning + de grønne arealer + container
Arbejdet med at forberede udskiftning af gadebelysning + maling af lejeplads + stibelægning i 2018

Regnskab fremlagt og godkendt:
Overskud på 42.502 kr

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Kenneth Jonassen - Nr. 73 genvalgt
Lars Eggert Nielsen - Nr. 81 nyvalgt
Kristian Krøier - Nr. 53 nyvalgt

Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen:
Genvalg til
Inger Jørgensen (nr.77)
Lene Rasmussen (nr. 47)
Tina (nr. 59)

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Flemming Larsen (nr. 49) genvalgt
På valg som revisorsuppleant er:
Michael Rysberg (nr. 91) genvalgt

Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastsættelse:
Maling af legeplads: Fodbolddrenge U14+15 – 1000 + 5000 kr.
Tilbud belægning af stier fremlagt. 31.250 eller + 46.750 med stålkant

Vedtaget:
Legepladsen males iht. det bestyrelsen har foreslået.
Kontingent hæves med 100 til 1300,- per husstand per år
Stier renoveres for 31.250 – hvilket er i budget for 2018.
Gadelamper:
Tilbud HB Connection: 7800 per lampe. Dette blev ikke vedtaget, da alt andet skal prøves først.
Til denne pris indstiller bestyrelsen til at de skiftes løbende.
Bestyrelsen undersøger om man kan få en pære med LED og DRIVER – som passer ind i de eksisterende
lamper. Thomas fra Herning Installation har fået opgaven at skifte et stk. som test – ved Jytte. Dette vil
koste maks 1000 kr per lampe.
Eller købe restlager af de gamle pærer.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at arbejde videre med de fremlagte forslag

Indkomne forslag:
Skiltet ved indkørslen til området bør vendes, hvilket der var enighed om. Thomas i nr. 1 ordner det.

Eventuelt:

I generalforsamlingen deltog ca. 28 beboere.
Niels Nielsen - Referent

