Mødereferat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen
Tranbjerg West torsdag den 13. august 2020 kl. 20.00 i Spejderhytten
1. Valg af dirigent
Günther nr. 115 blev enstemmigt valgt. Günther kunne konstatere at Generalforsamlingen var
lovligt indkaldt med over 14 dages varsel, men dog ikke afholdt i marts måned. Men på grund af
forsamlingsforbud som følge af corona-pandemien, var der lovlig dispensation herfor.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden for foreningen Per nr. 77 fremlagde beretning, som blev godkendt, hvor der kun blev
bemærket følgende 3 ting:
a. Det forløbne år havde været et snefattigt, hvilket foreningen havde sparet penge ved
b. Stor forbedring af legepladsen i Syd
c. Ekstraordinær beskæring og fældning af store/gamle træer ud mod Skovgårdsvænget (den
store vej).
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer
Kassereren for foreningen Jørgen nr. 125 gennemgik regnskabet. På grund af især de
ekstraordinære poster (punkt b og c ovenfor) udviste året et underskud på kr. 58.500. Dette beløb
er regnskabsmæssigt lånt fra kontoen ”asfaltering og vedligeholdelse, hvilket der også var
budgetteret med. Regnskabet blev godkendt.
4. Rettidigt indkomne forslag
a. Forslag fra bestyrelsen: Arbejdernes Landsbank foretager ikke fremover opkrævning af
kontingent, og vi skal derfor have fundet en ny struktur for dette. Det vil koste op imod kr.
2.000 årligt, hvis vi vælger en automatisk ordning, som Nets udbyder.
Derfor foreslår bestyrelsen, at vi alle hver især tilmelder sig en frivillig overførsel 2 gange
om året fra sin bank og under ”besked til modtager” får skrevet sit husnummer. Vi vil få
udarbejdet en skrivelse, der kan udleveres efter beslutning på generalforsamling, som
forklarer, hvordan man gør rent praktisk.
Forlaget blev vedtaget.
b. Forslag fra nr. 99: Beskæring af det grønne område mod Jegstrupvej, høje træer og træer,
der er gået ud. Forslaget blev vedtaget.
c. Forslag fra nr. 105: Beskæring af buske og træer ved legepladsen i Nord samt nyt
bord/bænkesæt som i Syd. Forslaget blev vedtaget.
Günther kontakter en gartner, som giver tilbud på punkt b og gartnerdelen i punkt c.
Samtidigt indhentes tilbud på løbende årlig beskæring af alle træer og buske i foreningen.
Jørgen bestiller bordbænkesættet i punkt c.
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
Jørgen fremlagde forslag til uændret kontingent, som blev godkendt. Forslag til budget blev
godkendt.

6. Valg af formand
Per blev genvalgt som formand.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Kaare nr. 69 genopstiller ikke pga. fraflytning. Vi takker Kaare for sin indsats og arbejdet med
renoveringen af legepladsen i Syd.
Astrid nr. 75 blev genvalgt og Karen nr. 105 blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af en suppleant
Bjarke nr. 75 blev genvalgt som suppleant.
9. Valg af to revisorer
Claus nr. 119 og Leo nr. 105 blev genvalgt som revisorer.
10. Valg af to revisorsuppleanter
Elna nr. 109 og Kirsten nr. 95 blev genvalgt som revisorsuppleanter.

11. Eventuelt

