
G rundeJerforen i n gen Hostru pkrogen

Referatfra Generalforsamlinglørdagden 2. maj 2o15 kt. l4.oo, aftroldt på nobro
Friskole.

1: Valg af dirigent

Forestået: Jørgen Brix (nr. 21.-)' vedtaget, da der ses bort fra §16 ivedtægterne.
Lovlig indvarsling - omdeft på papir fredag den 17. april 2015. senere er dagsordenen
uploadet på hiemmesiden.
Referent: Louise B Østergaard (nr. 20)

Der er ingen kommentarer til den foreløbige dagsorden. så den er erklæret for ende-
lig.

2: Bestyrelsens beretning om det forløbet år
Formanden (Anitta B Møgelvang) berettede:
I det forløbet år har vi haft forskellige aktiviteter i kvarteret.

vi har haft en oprydningsdag, st vi kunne ptbegynde græssltning ude fra. Det er enpensionist, som kommer efter behov/tilkatd fra det grønne udvalg. Vi fortsætter sam-
arbejdet med Poul igen tår.

Legepladsen er endelig kommet til kvarteret. Madpakkehusene er endelig leveret, men
mangler lige at blive rykket det sidste stykke til deres endetige placering.

Vi har haft en mild vinter, hvilket har givet en minimal snerydning og ingen problemer
med afhentning af dagrenovation. I forbindetse med ticitation omkring ny renovatør i
kommunen, har bestyretsen på grundejerforeningens vegne indsendt skrivetse tit
kommunen. Dette gav anledning tlt møde mellem kommunen og bestyrelsen, hvor vi
drøftede den problematik, der har været i forblndelse med maiglende afrientning ved
sneveir. Det kan nævnes, at der påbegyndes ny affaldsordning i eftertret, hvorZile
får tildelt 2 containere til affatdssortering - nærmere information vit titgå-a1e grund-
ejere fra Mariagerfjord Kommune.

Bestyrelsen har ogst haft en længere korrespondance med en ejendomsmægler i for-
bindelse med et salg i kvafteret vedr, vores betalingstidspun*t åf kontingent.

Bestyrelsen har også haft kontakt til NCC for at fr et overclag på asfalt i forhold til,
om foreningen sætter penge nok til side. Der er en skønnet hotdbarhed på ca. lZ-tstr,

Efterfølgende diskussion:
Bjarne (nr. 31) spurgte ind til asfalt. Jackie Nøhr (nr. 22) uddybede overstaget, Vi
burde indbetale ca. kr. 30.000 ådigt.

claus (nr. a) spurgte ind til betalingstidspunktet af kontingent.
Tilbage til den første gang der blev betalt kontingent, blev det betalt ifebruar 2009
for regnskabsåret 2oo8l2aa9. Dette er blot fortsåt uændret, og ingen har ytret ønske
om at indbetale kontingent 2 gange på et kalenderår.
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Bestyrelsen opfordrer alle grundejere til at være opmærksom på evt. refusion ved
salg.

Beretningen er taget til efterretning.

3: Aflæggelse af regnskab, underckrevet af revisor og bestyrelse

Regnskabet findes på forenings hjemmeside.
Kasseren (Mette Nøhr) fremlagde regnskabet med hjælp fra Jackie.

Følgende kommentarer er kommet:
Budgettet burde have været rettet til for ZOL4|?:OLS, da det btev vedtaget på sidste
års generalforsamlingr at det grønne udvalg fik lov at bruge op til kr. 140.000.

4: Rettidige indkomne forclag fra medlemmerne

4.1: Der ønskes OåtsteA på fællesarealet, samt at der skal sættes penge af til et skur
med hængelås til telt

Mette uddybede forstaget om bålsted. Der er ikke tate om et bå|, som er lige så stor
som Sct. Hans bå|, men svarende til ca. 3 små bålsteder.
Gitte (nr. 54): Ønsker ikke bålsted tæt på deres have.
Bjarne (nr. 31): Man skal have for øje, hvad der endelig er lavet på fællesarealet,
hvor det vil være godt for fællesskabet,
Anne Mette (nr. 31): understøtter afstemning, så den arkitekt ved hvad han kan ar-
bejde med.
Mette (nr. 22): Bålstedet kan evt. tægges et andet sted. Fx ved søen.

Afstemning: Er der nogle som har noget i mod at bestyrelsen arbejder videre med for-
slaget - Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Mette uddybede forslaget om skur.
Claus (nr. 34) foreslog, at skuret kunne ligge ved elskabet lige indenfor kvafteret.
Jørgen (nr. 21) ønsker ikke at der skal være fælles betaling af skur, da det ikke er al-
le, som deltager.

Afttemning: Kan bestyretsen få bemyndigetse til at arbejde videre med udarbeJdelse
af skur? Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5: Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventelt indskud

Budgettet blev fremlagt af kassereren (Mette Nøhr) med hjælp fra Jackie.
Budgettet findes på foreningens hjemmeside.

Budgettet er enigt vedtaget med følgende ændring:
- Hensættelsen til asfalt hæves til kr. 30.000.
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6: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter Jf. §18

På valg er
Anitta Møgelvang (nr. 36) - genopstiller ikke
Jan Mortensen (Nr. 16) - genopstiller ikke

Der skal vælges 2 suppleanter
Mette Laugesen (nr.27) - genopstiller
*****************
Casper Houmann Jensen (nr. 19) vælges til bestyrelsen
Steen KeJser (nr. 15) vælges til bestyrelsen

Mette Laugesen (nr. 27) vælges som suppleant
Peter Østergaard (nr. 20) vælges som suppleant

TtYalg af revisor og revisorcuppleant

Revisor: Claus Møgelvang (nr. 36) genvalgt
Revisorsuppleant: Dorte Nielsen (nr. 26) genvalgt

8: Eventuelt

Peter (nr. 20):
Vi bor ud til vandhullet, og der er masse af pil. Er det noget grundejerforeningen har
tænkt sig at gøre noget ved?
Jørgen (nr. 21) spørger yderligere, på hvilket niveau fællesarealet skal vedligeholdes.
Skal der gødes, afmosses, sprøjtes for ukrudt og sprøjtes langs kantsten for at be-
skytte asfalten?
Anne Mette (nr.31): Enig iderskal sprøjtes kantsten, og pil skal fjernes. Spredes
kalk på fællesarealerne
Jørgen (nr. 21): Fremførte mulighed for betaling, hvis man ikke deltager i oprydning.
Jeanette (nr. 6): Vil hellere betale, da hun ikke har mulighed for at hjælpe i weeken-
derne pga. arbejde.
Bjarne (nr. 31): Vil hellere deltage i oprydning og det laves hyggeligt som da det gør
noget for fællesskabet.

Jørgen (nr. 21)
Skal vi have et informationsskilt ved indgangen af Hostrupkrogen.
Enig om det foregår online i dag, specielt Facebook. Louise kunne efterfølgende oply-
se, at det ikke er overvældende mange, som er inde på hjemmesiden for at følge op-
slag.

Bestyrelsen:
Fra bestyrelsens side vil vi igen bede alle hundeejere om at samle hundens efterla-
denskaber op. Det gælder også, når det er børnene, som lufter husdyr. Husdyr skal
også holdes i snor, det gælder også for kvarterets hunde.
Det blev fremført, at de pågældende personer have direkte besked, da andre med
hund, som i foruejen samler op, føler sig udstillet.
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Det blev ligeledes påpeget, at det var et problem, at katte efterlader afføring på an-
dres matrikler og i garager.

Alle bedes være opmærksomme på, at græsarealet foran huset er foftov, så tænk
over, hvordan bilen bliver parkeret,

Louise (nr. 20):
Der skal igen afholdes en oprydningsdag, hvor vi skat have samlet sten op på fætles
arealet, så vi kan få slået græs igen. Hvornår passer det bedst?
Det passer bedst en hverdag tige efter aftensmad. Så næste gang bliver en hverdag kl
18.30.

Scootere og biler på stien - andre som oplever dette? Kommunen har bedt om billeder
og registreringsnumre til evt. anmeldelse. Alle opfordres til at tage billeder, som kan
sendes til bestyrelsen, sammen med oplysninger om hændelsen.

Referent: Louise Østergaard (nr. 20)

rigent
Jørgen Brix

Referent
Louise B
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