Mødereferat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen
Tranbjerg West torsdag den 21. marts 2019 kl. 20.00 i Spejderhytten
1. Valg af dirigent
Günther blev enstemmigt valgt. Günther kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden for foreningen Per nr. 77 fremlagde beretning, som kun konstaterede, at 2018 havde
været et ret begivenhedsløst år for Tranbjerg West uden brug af penge til ekstraordinære forhold.
Beretningen blev godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer
Kassereren for foreningen Jørgen nr. 125 gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
4. Rettidigt indkomne forslag
a. Der var indkommet forslag til at få klippet buskads grundigt ved legepladsen i område
Nord. Bestyrelsen havde på sidste bestyrelsesmøde allerede talt om, at sætte penge af til
ekstraordinær klipning af træer og buskads flere steder, herunder også ud mod den store
vej Skovgårdsvænget (som sidst blev gjort for 3 år siden). De foreslåede klipninger blev
godkendt og bestyrelsen går videre med sagen.
b. Der var forslag til at udbygge/renovere legepladsen i Syd. Kaare nr. 69 havde indhentet
forskellige tilbud. En budgetramme på 50.000 kr. blev godkendt, men det kommer
yderligere til at omfatte en del frivilligt arbejde.
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
Jørgen fremlagde forslag til uændret kontingent, som blev godkendt. Forslag til budget blev
korrigeret i forhold til de indkomne forslag og blev godkendt. Der vil komme et underskud i 2019,
som vil blive dækket af et internt lån fra Asfaltkontoen.
6. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem
Jørgen blev genvalgt som kasserer. Henriette nr. 59 blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
7. Valg af en suppleant
Bjarke nr. 75 blev genvalgt.
8. Valg af to revisorer
Claus nr. 119 og Leo nr. 105 blev genvalgt in absentia.
9. Valg af to revisorsuppleanter
Elna nr. 109 og Kirsten nr. 95 blev genvalgt in absentia.
10. Eventuelt

a. Der blev udtrykt frustration fra flere sider over ulovlig parkering langs vejen i område Nord.
Det giver farlige trafiksituationer, og det er muligt at parkere på områdets parkeringsplads.
Jørgen vil uddele et skriv, der adresserer dette.
b. Der vil blive indkaldt til den årlige FEJEDAG, som for 2019 bliver lørdag den 6. april kl.

10.00

