
   Referat af Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Hejrevej/Tranevej af 1978 Tirsdag den 21. marts 2017  Generalforsamlingen blev, af formanden, på vegne af bestyrelsen, indledt med velkomst til de fremmødte. Formanden konstaterede samtidig at fremmødet måtte være et udslag af parcellernes tilfredshed med bestyrelsen og de tiltag som bestyrelsen iværksætter. På generalforsamlingen var 11 personer mødt frem, som repræsenterede 10 parceller.  Som dirigent valgtes Kim Pedersen enstemmigt, som kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet rettidigt.  Formanden oplæste derefter sin beretning, som ikke gav anledning til yderligere spørgsmål.  Efterfølgende gennemgik kassereren det reviderede regnskab for 2016, som heller ikke gav anledning til uddybende spørgsmål.  Indkomne forslag med budget konsekvens, samt fastlæggelse af medlemmernes bidrag hænger uvilkårligt sammen, og derfor blev et indkommet forslag fra Hejrevej 3 vedr. besparelser på stort set alle punkter, således at resultat for året endte i nul for budget 2018, behandlet først. Dette skulle ses i lyset af hvis dette forslag blev vedtaget ville øvrige forslag falde. Stemmer for indkommet forslag:   1 parceller Stemmer imod indkommet forslag:   9 parceller Dermed blev det indkomne forslag til budget 2018 forkastet.  Med udgangspunkt i at gangarealet mellem Hejrevej 6/7 og Hejrevej 8/9, uhensigtsmæssigt blev benyttet til biltrafik, (af egne parceller, avisbude og PostNord), besluttede bestyrelsen i 2016 at genetablere bommene, som over en tid var blevet fjernet og ikke genetableret. Årsagen var at bestyrelsen ville undgå uheld med biler på gangarealet. Beslutningen blev mødt af protester fra 6 parceller, og bestyrelsen gav en midlertidig tilladelse, til at der kunne parkeres trailere. Tilladelsen blev givet indtil denne generalforsamling, hvor bestyrelsen ville have de fremmødtes beslutning om arealet. Bestyrelsen spurgte således de fremmødte om det kan godkendes at have trailere stående på arealet. Stemmer for parkering – og dermed ingen bom:  0 parceller Stemmer imod parkering – og dermed genopførelse af bom: 8 parceller Dermed vil den manglende bom blive genopført, og parceller med trailere stående bedes venligst fjerne disse.  Bestyrelsen havde et tillægsforslag, hvor det blev foreslået at indkøbe 2 x bord/bænksæt til arealet, men var åben over for andre forslag. Der kom ikke alternative forslag fra de fremmødte. Stemmer for indkøb af 2 x bord/bænksæt   2 parceller Stemmer imod indkøb af 2 x bord/bænksæt   4 parceller Tillægsforslaget er dermed forkastet.  Bestyrelsen ville give de fremmødte muligheden for at beslutte om vi skulle udbygge vores legeplads. Som forslag var foreslået en sansegynge.  Der var meget dialog, omkring legepladsen, og dialog om det er en bekostelig affære at have en godkendt legeplads. Et forslag fra en parcel var at spare sammen til udbygning, således at en etablering ikke ville påvirke parcellernes årlige bidrag. Stemmer for at udbygge legepladsen:   1 parcel Stemmer imod at udbygge legepladsen:   9 parceller Dermed er forslaget forkastet, og der vil ikke blive indkøbt et legestativ 



 På baggrund i at der ofte bliver kørt uhensigtsmæssigt stærkt på vores stamveje, havde bestyrelsen modtaget et forslag til indkøb af skilte, som anbefaler en fartreduktion. Der var entydige tilbagemeldinger fra både Hejrevej og Tranevej om at der bliver kørt for stærkt. Stemmer for at indkøbe skilte, vedr. fartreduktion  8 parceller   Stemmer imod at indkøbe skilte, vedr. fartreduktion  1 parcel Dermed er forslaget vedtaget, og der vil blive indkøb samt opsætning af skilte blive foretaget i 2018. Indtil da, er det vores alles ansvar at køre forsigtigt, og at tage fat i egne gæster som ikke overholder dette.  Budgetforslag 1) fra bestyrelsen blev efterfølgende vedtaget, hvor kontingentet er uændret på kr. 900,- årligt.  Under punktet ”Indkomne forslag uden budgetkonsekvens”, var fremkommet et forslag om at slette § 5, stk 2 i vores vedtægter, da nogle parceller øjensynligt ikke overholder denne §. § 5, stk 2: ”Brug af motoriserede redskaber må på Søn- og helligdage kun finde sted mellem kl. 10-12 i sommerperioden (dansk sommertid)    Stemmer for at slette § 5, stk 2:   2 parceller Stemmer imod at slette § 5, stk 2:   8 parceller Dermed er forslaget forkastet, da vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal. Bestyrelsen vil dog anmode alle parceller om at overholde vores regler, til alles bedste  Yderligere var der fremkommet et forslag til at udvide vores § 4, stk 2, men da forslaget reelt blev dækket af en anden §, kom forslaget ikke til afstemning. Dermed ingen ændringer.  Under punktet ”Valg til bestyrelsen”, var Carsten Christensen, Kim Pedersen og Lars Byrge Olsen på valg. Da Carsten Christensen, Hejrevej 1, ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, valgtes i stedet for: Helge Andersen, Tranevej 12. Kim Pedersen, Tranevej 13, og Lars Byrge Olsen, Hejrevej 5 blev begge genvalgt Bestyrelsen består herefter af: Ulla Molter, Hejrevej 11 Michael Grebart, Hejrevej 22 Kim Pedersen, Tranevej 13 Helge Andersen, Tranevej 12 Lars Byrge Olsen, Hejrevej 5  Som suppleanter til bestyrelsen blev Karina Jepsen, Tranevej 3 som 1. suppleant og Niels Kristoffersen, Tranevej 17 valgt som 2. suppleant.  Lennart Laursen, Tranevej 4 og Jonna Olsen, Tranevej 8 blev valgt som foreningens revisorer  Ole V. Jørgensen Hejrevej 18 blev valgt som revisorsuppleant  Under punktet eventuelt havde bestyrelsen valgt at sende en føler ud vedr snerydning og om der var nogle der evt. ville påtage sig jobbet at rydde sne og salte på vores gangarealer. Der var ingen af de fremmødte der ville påtage sig jobbet.  Det henstilles til alle, herunder også gæster, ikke at parkere ud for naboernes ind/udkørsel, således at kørsel til og fra parcellen vanskeliggøres. Jf. lovgivningen er dette ulovligt.  Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for fremmødet, og glædede sig over de kommende tiltag der skal udføres. Samtidig takkede formanden Carsten Christensen for et godt samarbejde gennem de 2 seneste år.   Præstø den 31. marts 2017                                           Carsten Christensen                         Kim Pedersen                             referent                                                                     dirigent 


