Generalforsamling d. 2/7-2017 - Grundejerforeningen Havbakken Dalby

REFERAT
1. Valg af dirigent
Tina (Hyldevej 3) blev valgt til dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen
Foreningens formand (Jørgen, Mettesvej 12) aflægger beretning.
Han fortæller, at der bliver afholdt bestyrelsesmøde ca. hver 3. måned.
Der gives desuden en stor tak til sommerfestudvalget, der i 2016 og 2017 har stået
for sommerfest i foreningen. Senest d. 1/7-17 (en rigtig god fest), hvor sommerfest
blev afholdt samme dag som vejreparationsdag.
Mettesvej 3 (Metteshus) er solgt, og de nye ejere er kommet med i foreningen.
Kommende tiltag: Bestyrelsen kontakter ejere af forfaldne huse/grunde.
3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev gennemgået af kasserer (Kaj, Mettesvej 10) og godkendt af
generalforsamlingen.
Regnskabsåret ændres fremover til at følge kalenderåret, som det er foreskrevet i
vedtægterne. Generalforsamlingen bakker op om dette.
Kaj beder om, at der bliver skrevet navn og adresse på indbetaling.
4. Forslag fra bestyrelsen
Kontingent fastholdes på 200 kr.
5. Forslag fra medlemmerne
a. Opstilling af havecontainer en weekend hvert forår.
Der er opbakning til forslaget, og bestyrelsen går videre med forslaget og indhenter
yderligere tilbud (der er i forvejen indhentet tilbud på ca. 1500 kr. for én weekend).
Bestyrelsen indhenter også tilbud på at få opstillet en flismaskine i samme weekend.
Der sigtes mod en weekend (måske to) i april måned 2018. Når datoer er fastlagt,
bliver de videreformidlet i nyhedsbrev, i foreningsskab og på hjemmeside.
b. Retningslinjer for grænse for højde på træer i skel og mod vej.
Forslaget sigter mod situationer, hvor der er uenighed mellem naboer. Jørgen
henviser til Hegnsloven, der taler om træhøjde på 180 cm i skellet.
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c. Vejdag, fest og generalforsamling fastlægges til 1. weekend i juli
Der er bred enighed om, at det er en god idé at lave en samlet Havbakken-weekend,
hvor generalforsamling, vejrreparation og sommerfest afholdes samlet.
Det tilstræbes at afholde denne weekend den første weekend i juli.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Jørgen (Mettesvej 12) og Thomas (Mettesvej 14) blev genvalgt.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Lars (Mettesvej 5) og Richard (Havbakkevej 6) valgt til suppleanter.
8. Valg af (eksterne) revisorer
Lars og Richard valgt til (eksterne) revisorer
9. Eventuelt
Da omdeling af papirer i grundejernes sommerhuspostkasser har vist sig at være en
usikker kommunikationsvej, anbefales det, at grundejer sender mailadresser til
bestyrelsen (havbakkendalby@gmail.com), så indbydelser, referater og nyhedsbreve
fra foreningen kan modtages via mail. Foreningens aktiviteter kan desuden findes på
vores hjemmeside www.havbakkendalby.dk og i foreningens skab (ved hjørnet af
Havbakkevej og Mettesvej).
Der er lavet en (ikke komplet) adresseliste/mailadresse/tlf.nr. over foreningens
medlemmer. Denne liste kan rekvireres af medlemmer ved henvendelse til
foreningens mail (havbakkendalby@gmail.com)
Tak for en god generalforsamling og hyggeligt samvær 

