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 Referat fra Grundejerforeningen Slotsfruens Vænges generalforsamling d. 22. marts
 2004 i Husum Kirke.
 Formand Jane Skou bød velkommen.
Ad. l       Valg af dirigent.
               Søren Bojer blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt
               indvarslet. Samtidig konstaterede han at der under punkt 7 valg, manglede 
at
               stå at også Viggo Jensen var på valg. Han fik forsamlingens tilladelse til
at det
               blev tilføjet dagsordenen.
Ad. 2        Formandens beretning.
               Jane Skou fortalte at vi havde lavet en velkomstpjece, som var blevet godt
               modtaget. Oplyste også at bænkene var blevet malet og repareret og den ene
               bænk var flyttet. Containergården er delvis repareret. Der er bestilt
               affaldsbeholdere til bænkene. Holger i Dyssevænget 20 har påtaget sig at
               tømme dem. Det er bestyrelses indtryk at det har givet lidt ro efter at 
der er
               lavet regler for benyttelse af fodboldmålene (stop kl. 22).
                                                                        /
              Der er undersøgt om vi kunne udvide byggeprocenten. Det kan ikke lade sig
              gøre at Grundejerforeningen søger. Det er den enkelte grundejer der skal 
søge,
              og henvendelsen skal foregå til Københavns Rådhus.
              Hjemmesiden er ajour ført. Jane Skou og Anders Houlberg-Nielsen vil tage en
              runde for at høre om der er ændringer eller tilføjelser til det bestående.
              Vi har stadig snekontrakten i samarbejde med paraplyforeningen i Husum.
              Vi er i gang med at undersøge hvor der er knækkede fliser og hvor der er
              behov for kantstensopretning.
              Der har været brøndrensning. Der har også været kommune inspektion. Der
              var ingen bemærkninger.
              Hele formandens beretning kan ses ved henvendelse til sekretæren.
              Under debatten var der spørgsmål om vejklausulen var undersøgt sammen med
              byggeprocenten. Også her er det den enkelte der selv skal søge.
              Beretningen blev godkendt.

Ad. 3      Regnskab
              Henrik Bering gennemgik regnskabet. Der er 9 restancer. Regnskabet er
              godkendt af revisorerne. Her var der dog et spørgsmål til hvorfor det var
              suppleanten der havde underskrevet. Dette var p. g. a. ferie hos den 
ordinære
              revisor.
              Der var et par spørgsmål, bl. a. til porto og tryksager samt skift afbank, 
som
              Henrik besvarede. Der blev også spurgt til vores overskud. Henrik 
forklarede

      at vi bevidst kørte med en mindre overbuggetering, dette var en opsparing 
til vejene
                  Regnskabet blev godkendt.

    Ad. 4       Indkomne forslag
                  1. Vedr. bredbånd og ASDL (Slhv.150)
                  2. Regler for brug af motoriserede haveredskaber (Dy. 24)

                  1. Der var en lang snak og der var interesse for dette, og om hvordan 
det skulle
                  undersøges. Bestyrelsen har undersøgt tidligere. Forslaget blev ikke 
vedtaget i denne form.

                 2. Der var en lang debat, men et markant flertal var imod at der skulle 
være
                 bestemte tider hvor man må bruge sine haveredskaber. Et flertal mente at
man
                 måtte kunne snakke med sine naboer hvis de brugte larmende haveredskaber
                 på uhensigtsmæssige tider. Forslaget blev ikke vedtaget.

   Ad. 5       Orientering fra fest udvalget.                                            
-^
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                 Der havde været Boccia turnering ved sommerfesten. Plantebyttedagen (l
                 søndag i okt.) er ikke særlig meget besøgt, men derimod er 
fastelavnsfesten et
                 tilløbsstykke. I år havde der været 47 børn, delt op i aldersgrupper og 
47
                 voksne. Man kunne godt bruge nogle til at hjælpe til med 
fastelavnsfesten
                Sommerfesten bliver lørd. d. 21.08.04 (altid d. 3. lørdag i august).
 
 Ad. 6       Honorar til bestyrelsen.
                Honoraret forslås uændret kr. 3.300 til formand, kasserer og sekretær
                Dette blev vedtaget.

  Ad. 7       Valg.
                a. kasserer
                Henrik Bering blev genvalgt.
                b. 2 bestyrelsesmedlemmer
               Anders Houlberg-Nielsen og Viggo Jensen blev genvalgt
               c. 2 bestyrelsessuppleanter
               Judith Zukunft og Jane Egholm blev genvalgt
               d. 2 revisorer
               Ove Hansen og Thorbjørn Argir blev genvalgt.
               e. revisorsuppleant
               Preben Hvidberg blev genvalgt.

Ad. 8       Fastsættelse af kontingent.
               Kontingentet forbliver uændret. Kr. 400,- pr. halvår.

Ad. 9       Eventuelt.
              Der var en del debat om papiraffald fra Iskiosken. Det er især dem der bor
              først på Dyssevænget der er generet. Man er også meget generet at parkerede
              biler der "ikke hører til" i vores grundejerforening. Der er desværre ikke 
noget

      at gøre ved det, med mindre bilerne holder ulovligt. Der kan så ringes til
      parkeringsvagten på t]f. 33 1541 22.

              Vi kan evt. undersøge om vi må få malet gule striber, men det løser ikke
              problemet.
              
             Til sidst var der lodtrækning blandt de fremmødte. 

     Der var et gavekort fra Soft Skin og et 
     gavekort fra Herrefrisøren på hjørnet af Slothen-ensvej og Dyssevænget. 

Der var 48 stemmeberettigede.

                         Bestyrelsen ser ud som følger:
                         Formand:            Jane Skou, Dyssevænget 13
                         Næstformand:        Anders Houlberg-Nielsen, Dyssevænget 24
                         Kasserer:           Henrik Bering, Åvendingen 6 B
                         Sekretær:           Hedvig Rasmussen, Dyssevænget 26 B
                         Bestyrelsesmedlem:  Viggo Jensen, Åvendingen 7 A
                         Suppleanter:        Judith Zukunft, Dyssevænget 18 A
                                             Jane Egholm, Dyssevænget 19 A

          
          Søren Bojer, dirigent                         Hedvig/Rasmussen, sekretær
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