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Referatxaf grundejerforeningen Voldens generalforsamling den 21. marts 2007 på
Benløse Kro.
1. Valg af dirigent. Lars Tegl Rasmussen, 76B blev valgt som dirigent. Dirigenten
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning. Formanden takkede for det store fremmøde.
Formandens beretning (se bilag) blev godkendt. Nogle beboere var dog ikke helt
tilfredse med snerydningen i år. Men generel tilfredshed med foreningens arbejde.
3. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning
samt godkendelse af årsregnskabet. Hanne Rasmussen gennemgik
regnskabet. Årsregnskabet blev efter debat godkendt af generalforsamlingen.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning
om fastsættelse af kontingent. Debat om asfaltbelægning. Desuden debat om
reparation af huller i veje. Budget 2007 blev godkendt.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Jan Fredholm, formand, nr. 38, blev gevalgt.
Hanne Rasmussen, kasserer, nr. 52A, blev genvalgt. Jørgen Sørensen, nr. 86,
blev genvalgt.
6. Valg af 2 suppleanter. Kurt Themsen, nr. 82, blev genvalgt. Lars Tegl Rasmussen, nr. 76 B, blev valgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Få navn og adresse af Hanne Rasmussen
52 A) blev valgt som revisor. Britt Cervin, nr. 54 A , blev valgt som revisorsuppleant.
8. Indkomne forslag. Tilbud fra antenneforeningen, John, nr. 62 B. Blev ikke vedtaget. Se mere info i nyhedsbrevet). Flere nyhedsbreve, John, 52B. Bestyrelse
lægger nyhedsbreve på foreningens hjemmeside: www.grundvold.1go.dk.
Rønnebærtræ-erne. Må ikke fældes i.h.t. lokalplanen. Kontakt evt. Bestyrelsen.
Forbedring af legeplads. Gyngen skal udskiftes i år. Bestyrelsen undersøger om
der er penge til nye legeredskaber i budgettet. Sandkasse sandet udskiftes. John,
62B afhenter det gamle sand.
9. Eventuelt. Claus, 42B er vores forlængede arm til teknisk forvaltning. Tjek jeres
brønde især i regnvejr. Claus kan kontakt es på clauslis@mail.dk. Vand på stierne
bl.a. ved 48A+B, 70+72. Belægning om brønd sunket ved 8B. Bestyrelsen
besigtiger. Debat om lokalområder, bl. a ved nr. 8, hvor bil/busser kører på græsrabatter. Græs, som ikke bliver slået. Bestyrelsen justerer aftale løbende aftalen
med gartneren, men grundejeren har selv vedligeholdelsespligten til sine egne
grønne rabatter.
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