
Generalforsamling ved Juvelvej 6-32 / 15. august 2009.    
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent Ole 

 

2. Valg af referent Ulla 

 

3. Nyt fra kassereren v/ Lili:  

- Udgifter vedr. legeplads det forløbne år =   1926,36 kr. 

- Udgifter i øvrigt det forløbne år              =       300,oo kr. 

- Rente tilskrevet det forløbne år               =   178,52 kr. 

Årligt kontingent uændret næste år. 

 

4. Nyt fra legepladsudvalget v/ Jean Marc: 

- Gyngestativ udvides med 1 trapez.  

-1 vippe er indkøbt. 

- Der er indkøbt maling til opfriskning af legepladsen. 

 

5. Valg til legepladsudvalg: 

- Lars ønsker ikke at fortsætte. 

- Mads + Line vil gerne tage over, sammen med Jean Marc + Pia. 

 

6. Nyt fra festudvalget v/ Pia + Brian / Lisbeth + Carsten:  

- Sidste års ”opgaver”: Julefrokost, vinsmagning og sommerfesten 

- Vindere af eftermiddagens dyst: Hold 4 = Lene, Brian og Carsten. 

 

7. Valg til næste års festudvalg: 

- Forslag om, at valg til næste års festudvalg foregår ved ”hemmelig afstemning”…… 

- PANIK..PANIK..PANIK.. 

- På baggrund heraf har nuværende festudvalg valgt flg. deres efterfølgere. 

- Næste års festudvalg er således hus nr. 6 og nr. 32.  

 

 

8. Indkomne forslag: 

 

- Fælles klipning af alle træerne ved vejen v/ Poul + Ulla. 

- Stemmer for : 17 /  Stemmer imod: 3. Forslaget er vedtaget. Lili undersøger om der er ”et emne”  

   til opgaven. 

  Det almindelige vedligehold = fjernelse af ukrudt under vejtræerne, er fortsat en opgave for den  

  enkelte matrikel. 

 

- En fælles bestilling af en container, til brug ved klipning af hækkene på vejen v/ Jean Marc. 

  En rigtig god ide, men måske en anelse urealistisk for hele vejen samlet. 

 

- Forslag fra legepladsudvalget: 

  Der er mange tanker om vores fremtidige legeplads.. 

  Der ønskes en løsning af hensyn til fremtiden. Behovet herfor er  30.- 40.000 kr. 

  Kan/ vil hver matrikel indbetale 1.500 kr ekstra årligt i 2009 og 2010?  

  En stigning/ ekstrabetaling på 1.000 kr. årligt i 2 år vedtages.. 

- Legepladsudvalget indkalder senere til orienterende møde ang. Ideer til legepladsen. 

- 1 spand asfalt er bevilliget til udjævning af div. humpler på opkørslen til vores vej. 

/Ulla 

  



                   


