
Generalforsamling ved Juvelvej 6-32 / 21. august 2010.  
 

 

Dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent Ole  

 

2. Valg af referent Lene 

 

3. Status fra kassereren v/ Lili:  

 

 

Der er i årets løb afholdt udgifter til gaver, vin-aften, styning af træer, snerydning, julefrokost og ikke 

mindst legepladsen. 

 

De samlede udgifter udgør 32.059 kr. 

Heraf vedrører de største poster   

gaver 4.887 kr. 

legeplads 23.050 kr. 

 

 

De samlede udgifter til legepladsen bliver 42.000 kr. Heri er indeholdt den sidste betaling på 19.000 kr. 

til gartneren. Beløbet er tilbageholdt, indtil han har det sidste på plads. 

 

Udover det sædvanlige kontingent er udgifterne, i overensstemmelse med beslutningen på sidste 

generalforsamling, dækket ved ekstraordinære kontingenter. 

 

Den nuværende kassebeholdning er 28.658 kr. 

inkl. 19.000 kr. til gartner. 

 

Det årlige kontingent forbliver uændret 500 kr. næste år.  

 

Betaling af kontingentet via netbank kører fortrinligt, så Lili afmelder girokontoen og sparer de dermed 

forbundne gebyrer. 

 

 

4. Nyt fra legepladsudvalget v/ Jean Marc:  
 

Resultatet af flere udvalgs og flere års drøftelser frem og tilbage nærmer sig. Klatrestativet med 

faldunderlag er på plads. Gartneren mangler fortsat at fjerne en af de gamle stolper foran ved 

rutsjebanen. Klatretræerne er ikke færdige endnu. Der er truffet aftale om yderligere et liggende træ, 

som en kompensation for den oprindelige aftale. Siddestenene ved bålpladsen bliver flyttet længere 

bagud. Basketkurven bliver snart sat op. Sidst men ikke mindst er gyngestativet, vippen og alt træværket 

rundt om pladsen malet at vores utrættelige legepladsudvalg! 

 

Der vil senere blive investeret i et nyt læhegn ved bordet og en sansegynge, i alt ca. 1.000 kr. 

 

5. Valg af legepladsudvalg:  

 

Mads, Line, Jean Marc og Pia blev genvalgt! 



 

6. Valg af ny hjemmeside master: 

 

Kirsten stillede forslag om en ny hjemmeside master, da nye kræfter ofte kunne tilføre anderledes og 

måske meget mere kreative indslag. Sådanne nye kræfter var ikke til stede og da vi i øvrigt er ganske 

tilfredse med Kirstens indsats, indvilgede hun i genvalg. 

 

 

7. Nyt fra festudvalget v/Line + Mads / Pia + Brian:  

 

Festudvalget har stået for den årlige julefrokost, som blev afholdt i Spejderhytten. Der blev givet feed 

back på dette og det var den generelle holdning, at det nye festudvalg skal forsøge at bestille 

spejderhytten til julefrokosten igen i år, helst den 2. weekend i december. 

 

Udvalget har også været arrangører af en meget vellykket vinsmagning og nu sommerfesten. Til 

sidstnævnte hører udnævnelsen af den heldige vinder af den meget flotte vandrepokal!!! Vinderen blev 

ingen ringere end MADS med den velvalgte begrundelse, at han som den eneste af alle mændene kun 

tog det brede ”børne” boldtræ i brug i dagens rundboldkamp! 

 

8. Valg af næste års festudvalg:  

 

Uden større dramatik blev næste års festudvalg udpeget: Nr. 30 Louise og Jean Marc og nr.18 Lene. 

Janni lovede at supplere. 

 

9. Evt.:  
 

Biografklub: 

 

Ulla står for tilmeldingen til Biografklub Danmark. Interesserede kunne notere sig på tilmeldingslisten 

straks denne aften eller ved henvendelse til Ulla. 

 

Info-møde hos Anette: 

 

Anette tilbød at invitere til et uformelt infomøde omkring reglerne her for området, herunder evt. forslag 

til ny lokalplan. Hun skitserede kort, hvordan vores område kan komme til at halte bagefter, hvis vi ikke 

får forholdt os til nyere indførte regler. Store Juvelvej har holdt et sådant møde. 

 

Der var stor opbakning og Anette indkalder derfor senere til et møde. 

 

Gaveliste: 

 

Lili foreslog, at gavelisten fik et serviceeftersyn. Det blev aftalt, at Lili får gavelisten lagt ud på vores 

hjemmeside og at eventuelle tilføjelser mv. drøftes ved mødet hos Anette. 

Beløb til gavekassen er uændret, men det blev understreget, at det udover kalenderen på hjemmesiden er 

nærmeste nabos ansvar, at være opmærksom på en evt. anledning hvor en opmærksomhed er på sin 

plads. Endvidere er det en naboopgave at købe gaven, således at det ikke bare bliver et kontant beløb, 

hvor dette ikke er et ønske. 

 

 

 



 

Fransk kursus: 

 

Kurset ved Jean Marc genoptages den 1/9-2010 og der er åbent for tilmelding! Bemærk alle, at det er 

snart. Ordet studietur blev nævnt, men om det var ønsketænkning fra en gæst, lokkemad til kurset eller 

andet, er referenten uvist! 

 

Vej-teltet: 

 

De seneste erfaringer med teltet er, at det ikke er helt vandtæt længere og at det slet ikke kan klare 

vedvarende regn. Måske en ny coating er tilstrækkelig.  

Der var umiddelbart stemning for at købe et nyt telt, men opgaven blev ikke uddelegeret. Referenten 

konkluderer, at hvis nogen bliver opmærksomme på et godt tilbud, giv da lyd. 

 

 

v/Lene 

 

 

 

 


