Grundejerforeningen af 1976
Generalforsamling 1. marts 2012 i Nibe idræts- og Kulturcenter.

Referat :
Oogsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens ber etning om det for1øbne ~r.
3. Aflæggelse af regnskab, undcrskr"Cvct ar bcstyrclsc:!n og revisor
(se årsregnskab på bagsiden).
4. Rettidigt indkomne forslag (senest 22. februar).
S. Fremlæggelse af budget og fastsættelse-af kontinqcnt.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
Eventuelt ( under €!Vcntuclt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

s.

Ad. Punkt 1:
Valgt blev lrma Lahrmann
Ad. Punkt l:
Formand lacob Tymm-Andecrsen aflagde en kort beretning for et år, der i kke bød
hændelser ud over n ormal vedligeholdelse af de grønne omrader.

på de store

Ad. Punkt 3:
Kasserer kurt Pretz.mann fremlagde et regnskab, som viste et driftsoverskud p& kr. 31.696.
Overskuddet var en del større end budgetteret, fordi planlagte indkØb af nye legeredskaber var
udskudt til 2012.

Ad. Pvnkt 4:
i ngen forslag modtaget.
Ad . Punkt 5:
Bestyrel:sens fremlagte budget for 2012, hvor der er planlagt indkøb af nye legeredskaber samt
en samlet formel godkendelse af legepladsen.
Ad punkt 6:
Der var genvalg til kasserer- Kurt Prettmann samt til Thomas Nielsen. Fordi fonnaOO Jacob
Tymm-Andcf'S(?_n fik lov at trække sig uden for tur (grundet sygdom i fami1ien}, nyva'9te
generalforsamlingen desuden Finn Andersen, Irisvej 10. Peter V. Nielsen, lrisvej 6, blev valgt
som supplean t.
Ad. Punkt 7:
Knud Haahr genvalgt som rev-isor med Benny Rinfcldt som suppleant.
Ad. Punkt 8:
Undet eventuelt var" der forslag om afholdelse 3f Set. Hans fest med bål og stegt gris, som
bcs:tyrelsen lovede at undersøge interessen for.
Ocr blev foreslået indkøb af affaldsstatht til hundeposer.
Opfordring til at kontakte Park & Vej hos Aalborg Kommune ang. de skader på grønt område,
som er blevet anrettet i vinterens løb. Endvidere bør man drøfte klipning af enkelte
græsomr3der, som ligesom "falder ud" af systemet hos ~de kommune og grundejerforening .
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