Generalforsamling på Den Gyldne Hane, tirsdag, den
8.3.22.
1) Valg af dirigent: Jens Chr. , som kunne berette, at indkaldelsen var lovlig. Der var 49 personer
tilstede.
2) formandens beretning vedlægges i sin fulde længde.
Kommentar fra Doris R 1: kunne ikke forstå, at bestyrelsen kunne anlægge en petanquebane,
Uden at det kom til afsteming på en generalforsamling. Anders: en bestyrelsen må gerne tage
sådanne beslutninger.
Tove R 23, har talt med Jan Ørberg, der mener, at der er tale om mobning chikane, hvad hans
hegn ang., derom mere under punkt 7.
3) Flemming R 56 informerede om de Grønne arealer. En vigtig opgave, han havde haft, var at
udskifte låsene på bommene, og han ønsker held og lykke til sin efterfølger.
4) Kasserer Bengt R38 fremlagde regnskab, som er vedhæftet indkaldelsen til
Generaltforsamlingen.
5). P.g.a. forhøjelse af udgifterne til vedligeholdelse af de Grønne arealer, er det nødvendigt med
en kontingentforhøjelse på kr. 200,- pr. husstand.
Bestyrelsen har talt om evt. robotplæneklippere.
Mettes kommentar var, at det er en god ide, og at den nye bestyrelse vil indhente tilbud.
Der er penge til robotplæneklippere i anlægsfonden.
Kaj R 41mener, at den vil køre fast i den sydlige ende.
6). Bengt info. ang. evt. tinglysning af tillæg til deklarationen (se indkaldelse til
generalforsamling) .
Der var ivrig spørgelyst ang. dette punkt bl.a. fra Mette, Rembøl, Eigil, Lars Lisbeth samt Anja.
Ved skriftlig afstemning var resultatet: Imod forslaget 19, for 15, blank 2 stemmer, og forslaget var
hermed forkastet.
7). Afstemning om Jan Ørberg R 34 hegnssag skal overgå til retslig behandling.
Under dette punkt var der mange kommentarer, de fleste drejede sig om, at man skal have fred og
ro i Romerparken, men også bevare både den gode tone ,og at det er et attraktivt sted at bo.
Bestyrelsen, og spec. Anders har igennem mange år lagt et kæmpe arbejde denne Hegnssag.
Ved skriftlig afstemning var resultatet: 28 nej-stemmer, 5 ja-stemmer og 1 blank, , så sagen skal
ikke overgå til retslig behandling.
8). Efter ovenstående resultater meddelte hele bestyrelsen, at den ikke ønskede genvalg.
Flemming havde dog meddelt dette for et par mdr. siden.
Der kom mange tilkendegivelser om, at Anders har været en perfekt formand, men dette var ikke
nok til at han ønskede denne post igen.
Den nye bestyrelse består af : Lau R 28
Marianne R 27
Mette Høj Davidsen
Eigil R 53
Dorit R 1.
9). Suppl. 1. Hanne R 33, suppl. 2, Søren Nielsen R 14.
10) Valg af revisorer: Kaj Vahlkvist R 41 og J. Schønning R 22.
Revisorsuppl. : Svend R 58.
11). Evt. : Lise R 20 havde et forslag om at så vilde planter på nogle af de grønne arealer.
Petanquespil-arrangør Lise fortsætter som hidtil med 3 ugentlige spil, og Ingeborg Kruse R 60
meddelte, at hun giver en kasse øl til sæssonstart.

Lisbeth R 28 foresp. Om best. havde gjort noget ved rågeplagen, det har den ikke, men måske
et forslag til den kommende best. eller besked til Kommunen.
Bør hegnene langs Mariesmindevej have ens højde, det er ikke umiddelbart er nødvendigt.
Der kom et forslag om man ved næste generalforsamling kunne sørge for, at den der talte kunne
anvende en mikrofon, da det kan være svært for alle i den store sal, at høre alt, hvad der bliver
sagt.
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