
Generalforsamling ved Sommerfesten, Juvelvej 6-32. 

16.08.2014 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent: Ole 

2. Valg af referent: Ulla 

3. Referat fra sidste generalforsamling godkendt med understående punkter til denne dagsorden. 

4. Fremlæggelse af regnskab v/ Lili. 

Udgifter til 3 runde fødselsdage, 1 konfirmation, blomst til Tina samt udgifter til julefrokost 403,75 kr. 

Nuværende kassebeholdning 19.676,50 kr., 2 husstande mangler at betale inkl. Hus Nr. 18.  

Efter indbetaling = 20.676,50 kr. Kassebeholdning vokset med 4000,00 kr. siden 2013. 

Fastsættelse af næste års kontingent afventer sidste punkt på dagsordenen. 

5. Nyt fra Legepladsudvalget: 

God tilslutning til rengøring af legepladsen 13.08.2014.   Fremtidig rengøring x 2 årligt. 

Nyt legepladsudvalg  Jean march + Louise  nr. 26, Anette + Kurt nr. 30, Mads + Line nr. 6. 

Status på indkøb af 3 nye bænke / borde til legepladsen fremlægges herunder forskellige prisforslag. 

Det besluttes at indkøbe 3 stk. bænke/borde til en stk. pris af 6.182 kr. til levering i foråret 2015. 

6. Nyt fra hemmesiden v/ Kirsten: 

Opfordring til alle om at opdatere relevante mailadresser. Send opdatering til Kirsten ved skift af 

mailadresse. 

Husk en mail til Kirsten for næste års mærkedage, hvis disse ønskes offentliggjort på hjemmesiden. 

7. Status på 1. hjælps kursus v/ Lene. 

2 Tilbud udbydes.  Det besluttes at aftale tid med Johnny, der tilbyder 1½ times kursus for et symbolsk beløb. 

 Undervisningen planlægges i løbet af efteråret en mandag eller tirsdag. = dette års efterårsarrangement. 

Det undersøges om video ang. ”Hjertestarter” kan rundsendes x 2 årligt til alle husstande. 

8. Asfalt kant – renovering, er der brug for ny belægning? :  Beslutningen er nej, der er ikke behov herfor. 

9. Udnævnelser – næste års festudvalg og årets ”Juvel”: 

Næste års festudvalg er Pia og Brian samt Kirsten og Ole. 

Årets ”Juvel” er Kirsten for det store arbejde med Juvelvejs hjemmeside. 

Stor TAK i øvrigt til: 

Kirsten for det store arbejde med IT. 

Lili for den fine indsats som ”revisor” for Juvelvej 6-32. 

Lili og Frede for igen at lægge lokaler til dette års sommerfest. 

10. Næste års kontingent fastholdes som nuværende. 

 

Evt. 

Poul ønsker fortsat at klipning af træer på vejen varetages af gartner. Karsten kontakter gartner herfor. 

Line ønsker opfølgning på punktet: ”Siden sidste generalforsamling” 

 

 



 


