
Referat af Generalforsamling - Juvelvej 20.08.2011.  
 
 
1.   Dirigent: Kirsten 
 
2.   Referent: Ulla 
 
3.  Status fra Kassereren v/ Lili 
     Saldo 16.013,34, når alle har betalt dette års kontingent. 
     Udgifter siden sidst: 
     1.600 kr. til gaver 
        953 kr. til gadefest 2010 
    19.000 kr. til etablering af legeplads 
      1.262,45 kr. til julefrokost -incl. leje af hytte- 2010 
         159,25 kr. til plænerens 
     Kontingent 500 kr. pr. husstand bibeholdes uden anmærkninger. 
     Rundsending vedr. fuldmagt til konto, hvem vil underskrive... OK. 
      
     Notat vedr. møde sidste år ang. Byggereglement afventes fra Anette. 
 
4. Behandling af indkomne forslag: 
 
     Nyt telt. Lars undersøger diverse vedr. vandtryk m.m. og køber det.. 
     Louise vil gerne stå for salget af det gl. festtelt. 
 
     Basketballkurv/ plads etableres i efteråret 2011. 
     Kontaktpersoner Jean-Marc, Pia, Kurt, Lars og Poul. 
     Pris på nyt plankeværk v/ fællesplæne, herom senere fra legepladsudv. 
     . 
 
5. Nyt fra legepladsudvalget: 
    Alle tager ansvar for fællesarealet incl. græsslåning og snerydning. 
    Carsten Uhrskov undersøger pris for klipning af vejtræer ved sin gartner.  
    De, der ønsker hjælp til klipning af eget vejtræ, kan henvende sig til Carsten. 
    Øvrige klipper selv eget vejtræ. Forslag om, at legepladsudv. indkalder til 
    arbejdsdage ad hoc. 
 
 



6. Nyt fra hjemmesiden v/ Kirsten. 
    I stedet for at snakke (Inter)Netværk valgte Kirsten at snakke om det fysiske 
netværk, som er lige uden for vore døre – tænk for privilegerede vi er, at bo et 
sted, hvor vi kan hjælpe og få hjælp. Nævnte en masse eksempler herpå og 
havde besluttet sig for at udnævnte Årets Juvel – det blev i år Ulla. Mads 
supplerede omgående med at overbringe POKALEN – som altså et års tid bor i 
nr. 16!.... 
    Det der ønskes bragt på hjemmesiden sendes til Kirsten – mangler stadig 
billeder! 
 
7. Valg af festudvalg for kommende år = Frede og Lili, Poul og Ulla. 
 
8. Evt. 
    Der ønskes etablering af bom langs hækken v/ Pia og Brian, pris herfor 
efterlyses. 
    OBS skolesøgende børn på vejen. Alle opfordres til at sætte farten ned. 
Tillige at lære børn færdselsreglerne – f.eks. at køre i den rigtige side af vejen 
og gå på fortovene 
    Førstehjælpskursus for vejens arrangeres v/ Lene. 
  
 


