Referat af Generalforsamling 2012
20. marts 2012
Inden generalforsamlingen holdt Politiassistent Peter Kollar Jacobsen, Ishøj Lokal Politi, et indlæg
om politiets arbejde. Peter kom bl.a. ind på, hvordan politireformen har haft sin virkning, samt
hvordan arbejdsopgaverne er fordelt mellem hoved-politistationen og Ishøj lokal station.
Peter fortalte om det daglige politi arbejde i Ishøj og Vallensbæk kommuner, der begge hører ind
under Ishøj Lokal Politi
Spørgelysten var stor, og der var mange interessante spørgsmål fra salen.

Derefter gik vi over til generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab for 2011
4. Godkendelse af budget for 2012 og fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
6. Indkomne forslag

Ad 1.) Valg af dirigent
Heidi (formand) åbner generalforsamlingen og foreslår Rene Morsing som dirigent.
Rene takker for valget og erklærer generalforsamlingen for åben og lovligt indkaldt.
Birgit Egegaard, Birkevej 3, vælges til referent.
Formanden oplyser, at der er 28 parceller repræsenteret til generalforsamlingen + 1 gæst
fra Ishøj Lokal Politi.

Ad 2) Formandens beretning
Fastelavn blev afholdt den 13. februar i foreningshuset. Det var en rigtig populær dag, der var tilmeldt 30
voksne og børn. Der blev slået katten af tønden. Lars og Kristian havde bagt fastelavnsboller.
Sommerfesten blev gennemført i regnvejr. Der var 20 personer, som deltog. Der var telt slået op, så man
kunne sidde i tøjr vejr, og man hyggede sig.
Strandturen blev afholdt efter sommerferien med Tonni fra Ishøj Naturcenter. Der blev stegt laks og
fanget krabber og rejer. Børnene fik fortalt om dyrelivets aktiviteter. Det var en rigtig dejlig dag for
børnene. Der var ca. 30 deltager den dag.
Vejprojekt. Rene fortalte, at der til sommer etableres slidlag på asfalten på Solvej, Strandvangen og
Mirabellavej. Stophanerne vil ikke blive rettet, da det er rent kosmetisk. Stophanerne er skudt i.
Pumperne er installeret og kører.
Vandmåler på SOLVEJ, orientering.
En grundejer på Solvej, Erik Dyreborg, har opponeret imod den måde, brøndene er konstrueret på, efter at
hans overbo havde frosne rør i brønden, efter at have været bortrejst i den periode, hvor vi havde mest
frost.
Ingen af disse to har fået sat måler op endnu og nægter at få sat dem op. Man har kontaktet
forsikringsselskab, som ikke vil dække, såfremt vi får en frostskade på rør eller måler i brønden. Vi har fået
en blanket, hvorpå vi skulle give vores tilsagn til at få flyttet målerne ud i brønden, men kommunen vil ikke
tage forsikring for disse. Efter at have forespurgt andre kommuner, har grundejeren konstateret, at det
ikke er hensigtsmæssigt at have i "et vådområde" som vores. Vand kommer ind fra bunden ved højvande
og vand kommer ind fra oven såfremt vandstanden er i vejniveau.
Kommunen har indvilliget i at lave en forsøgsordning på to år, men hvad nu hvis vi har to varme vintre og
så herefter får kolde vintre.
Der er måske kun en vej, og det er at annullere projektet, idet Solvej ikke skal stilles dårligere end andre
veje, hvis man stopper for projektet her.
Det blev pålagt bestyrelsen, at tage kontakt til kommunen for at få klarhed over installation og forsikring.
Fællesgrunden. Vedligeholdelse Lars.
Vores vedligeholdelses kontrakt udløber til udgangen af 2012. Sidste år var det næsten ikke muligt for JF
haveservice at komme ind på p.g.a. brønd arbejdet, for at foretage vedligeholdelsen. JF har lovet at give
den en ekstra skalle i år. De syv Rønnetræer er blevet beskåret ekstra billigt, der er fældet en del træer og
sat nogle nye. Der vil i løbet af året blive taget kontakt til tre firmaer, for at indhente et tilbud til en ny
vedligeholdelses aftale. Der forventes desværre ikke, at vi kan holde det samme lave prisniveau vi har i
dag.
Ellers er der brugt meget tid på, at brøndene ligger i niveau i en højde, så børnene ikke falder. Ishøj
forsyning giver et grantræ som gave. Anlægsgartner har lovet at så noget græs på grunden.
Der er indgået en aftale med Strandparken om, at foretage en rydning af siv på bådebroen til vinter. Så der
igen kan sættes både i vandet. Rydningen forventes at kunne holde i ca. 5 år.
Legehuset er blevet malet i festlige farver.
Leslie og co. har foræret 25.000 kr. til et legeredskab.

Der arbejdes på at finde nogle donorer til legeredskaber til fællesgrunden. Der sendes breve ud til
virksomheder.
Lars takker Rene for et kæmpe stort stykke arbejde vedr. vejprojektet.

Ad 3) Godkendelse af regnskabet 2011
Kasserer (Lars) beretter, at det positive resultat er bedre end budgetteret. Årsagen er udgiftsposten til
fællesgrunden. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Godkendelse af budget for 2012 samt fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2012 vil stadig være 300 kr.
Det er lykkedes at inddrive restancer fra tidligere år på kr. 1600,00. Der er forsat restancer fra tidligere år
på Kr. 3.480,00, og målet er, at de bliver inkasseret i 2012.
Der er afsat Kr. 26.500 kr. til fællesgrunden heraf Kr. 18.500,00 til vedligeholdelse aftalen og Kr. 8.000,00
til rydning af siv ved bådebroen.
Der skal ikke købes flere legeredskaber i 2012 p.g.a. økonomien.
Årets forventet resultat 26.638 kr.

Ad 5) Valg til bestyrelsen.
A. Claus Hørning blev valgt til bestyrelsen som afløser for Rene Locht
B. Lars Andersen blev genvalgt til bestyrelsen
C. Lone Steen Hauerberg blev valgt til bestyrelsen som afløser for Henrik Iven
D. Kristian Ziegler Andersen blev valgt som suppleant
E. Sine Beuse Fauerby blev valgt som suppleant
F. René Morsing blev valgt til revisor.
G. John Jeppesen blev valgt til revisor suppleant.

Ad 6) Indkomne forslag
Finn Stokholm – Solvej 30
1. At der til regnskabet er udarbejdet et budget for det kommende år.
Bestyrelsen lovede at budget sendes ud med indkaldelsen næste år.
2. At generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at forhandle en pris for fælles tilslutning til
regnvandsbrøndene.
Det er meget svært at give et konkret tilbud, idet det er individuelt fra parcel til parcel. Det må være op
til den enkelte parcel at forhandle prisen. Der kom et forslag om, at naboer samler sig for at hente
tilbud hjem på tilslutningen.
Vagn Simonsen Strandvangen 24
1. Forslag til ingen begrænsninger for deltagelse af mindst én person fra hvert af foreningens
medlemshusstande ved den årlige generalforsamling.
Der er ingen begrænsninger for hvor mange der må deltage på generalforsamlingen. Misforståelsen
skyldes nok en forkert formulering af indkaldelsen. Dette vil blive ændret til næste generalforsamling.

Ad 7) Eventuelt
Foreningens vedtægter § 7: Der blev gjort opmærksom på, at det er udemokratisk at der kun kan
medbringes 1 fuldmagt fra hver parcel.
Det blev pålagt bestyrelsen, at foretage en total revidering af de nuværende vedtægter ind til næste
generalforsamling 2013.
Flot at der var så mange mødt op.
Man er altid velkommen til at sende mail til bestyrelsen.
Henrik og Rene fik en tak for et stort arbejde i bestyrelsen i mange år.

Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for lukket, og deltagerne hyggede sig med
lækkert smørrebrød over en lystig snak og et godt naboskab.

Seneres på aftenen konstituerede bestyrelsen sig:
Formand: Lars Andersen
Kassere: Claus Hørning
Bestyrelsesmedlem: Tue Frigaard Hansen
Bestyrelsesmedlem: Lone Steen Hauerberg
Bestyrelsesmedlem: Heidi Norup Olsen
Bestyrelsesmedlem suppleant: Sine Beuse Fauerby
Bestyrelsesmedlem suppleant: Kristian Ziegler Andersen
Revisor: René Morsing
Revisor: Finn Christensson
Revisor: Suppleant: John Jeppesen

