
   

 

  

Ordinær Generalforsamling;  Dato: 27. april 2010, i Kulturhuset Inside 

Deltagere: Udover bestyrelsen var der mødt 12 medlemmer op 

 

1. Valg af dirigent  

Knud Erik Andersen i nr. 6 blev valg som dirigent. 

 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

 
Flemming Skov gennemgik årsberetningen, som ligeledes blev godkendt. I 2009 blev 
der genplantet en række træer, der var gået ud og legepladsen blev udbygget og 

opgraderet, som godkendt på sidste generalforsamling. Året har ellers været roligt 
uden de store nyheder. Beretningen vedlægges som bilag til referatet.  

 

3. Aflæggelse af regnskab 

Knud Erik Andersen aflagde årets regnskab samt likviditeten.                                                                                                                           

Årets resultat udviste et underskud på kr. -52.242,29, hvilket kunne relateres til 
anlæggelse af legepladsen og genplantning af træer samt udskiftning af pærer i alle 
lygtepæle. Der har ikke været udgifter til kloakvedligehold, men der blev gjort 

opmærksom på, at alle kloakbrønde skal renses 1 gang årligt. Bestyrelsen under-              
søger, hvem der skal varetage vedligeholdelse af kloaker.                                                                                                   

Bestyrelsen undersøger, hvad det vil koste at lægge nyt asfalt, for at sikre vores  
opsparing er tilstrækkelig til at dække denne fremtidige udgift.                                                           

 

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

Ingen 

                                                                                                                               

5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

Budgettet for 2010 blev godkendt. Selvom kontingentet stiger til kr. 1.100,00, 
budgetteres der med et mindre underskud på kr. 6.100,00 primært pga. store udgifter 
til snerydning. Der planlægges ingen større investeringer i 2010.                                                                                        

 



   

 

6. Valg af formand 

Flemming Skov blev genvalgt 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Knud Erik Andersen, genvalgt                                                                                         
Kristian Thrane, valgt                                                                                                         

1. suppleant; Søren Sloth                                                                                                     
2. suppleant; Mogens Pedersen              

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Peter Møller Grand, genvalgt                                                                                                                                                                    

 

9. Eventuelt 

Der blev fra medlemmer ytret ønske om ændret adfærd i foreningens område, derfor 
henstilles til følgende for alle beboere samt gæster;                                                                               

Farten skal sænkes ved kørsel på stamvej samt stikveje. Der køres i dag al for 
hurtigt. Husk at respektere ”hajtænder” ved rundkørsel !!                                                                                                                            
Hunde må kun gå løst, hvis ejeren er med. Der må ikke løbe løse hunde på 

fællesarealer herunder legepladsen !!      

Søren Slot lægger løbende referater ind på vores hjemmeside og opdaterer 

hjemmesiden med de bestyrelsesnavne. www.ryttervej.dk.                                                   
Hvis der er nogle ikke modtager referater på mail, bedes de sende deres mailadresse 

på mc47@mail.dk.                                                                                                             

 

Flemming indkalder til næste bestyrelsesmøde som afholdes i juni 2010.  

 

__________________________________ _______________________________ 

Flemming Skov   Edvard Sørensen 

 

__________________________________ ________________________________ 

Kristian Thranee   Claus Løgager 

 

________________________________ 

Knud-Erik Andersen 
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