Refent afgaøolforsamting i Qrundejafomlingen af 1976, afholdt pi H0td Phønix 2612-2004

Al!"nda il\. udsendt indkaldelse:
I Valg af dirigent: Anders
Generalforsamling lovligt indvarslet.

,,....

2. Formandens bcrf..1 ning:
Året har været præget •f rn •ktiviteter. hvoraf de primære har været vedligeholdelse af de
grønne områder samt beskæring af læhegn mv.
Der har været afholdt et bestyrelsesmøde. hvor legepladsen var p1 dagsordenen som det
eneste punkt.
Der er bleve< udarbejdet rappon "edr. lcgq>ladscn
3 Frcmlæggdsc af rqp1Sklb
(lodkmdr af m.isor l<llUd iui.. gcucrolf~insea
4 8dandlØ!g afindk- forslog.
Som ~-et i~ sbl ~ JNftdct li)~ krav IC>O\...-es. Da maa
ved rq>aration aflcgeredsUbc:me 'il kunne plchge sig ~11r ,...i evt. ul)-\kcr,
er det besluttet " de mest farlige redskaber. iht udarl>ejdede rapport. skal fjernes. Herunder

legetårn, girafgynge ændres, karrusel fjernes, vipper stoddæmpcs.
Der fremkom forslag til c1ablcring afjordvold hvorpå kunne anlægges en rutsjebane med
store plasirør anl11gt direkte på jorden. Det blev forcslict at sk.rabcjorden af en del af
boldbanen. hvilke ville medføre at der ikke skulle rilforcs jord udefra til volden, samt kunne
planere boldbanen.
Der blev fra generalforsamlingai giva fuldt mandat ril bcstyrdsen til " igangsætte dette.
S. Frcmla:ggclsc af budget
Forslag om forhojdsc af kontingent med lootcrlmedlcrn. 1'yt kontingent 4-00kr årligt.
Kontingentforhojelstn er begrundet i at en renovering af legepladsen vil dræne
kassebeholdningen Kontingentforhøjelsen vedtaget.
6. Valg til bestyrelsen;
På ~a!S Kurt ~etzrnan og Jess Kristionsen.
KUtt :Qrcuman modtager genvalg
Jens Nohr nyvalgt til bcstyrcl><:n.
7 Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Jess Kristiansen Dy\oalgl revisor
Knus IUhr V2lgt til m.isor suppieaDl
8

EVI

Maling bos Erna lwsc:rcs.
Qrunda s-igtende delugclsc i g~ forslag om at indkalde bl ekstraordinær
g<:ocralfOf'SaJ111ing med folgende punkt pi ~
Dci- skal indføres valB1>ligt til bestyrelse uanset fremmode til generalforsamling.
Peter VolffNiclsai
Sekretrer.
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