Referat ordinære generalforsamling 2018
Onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue.
Fremmødt: 14 grundejere + bestyrelsen
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Gorm Larsen valgt, der er indkaldt retmæssigt
2. Formandens beretning.
Uffe fremlagde hans beretning for 2017, beretningen blev godkendt og kan læses på hjemmesiden
3. Aflæggelse af regnskab.
Richard fremlagde regnskab samt forslag til budget for 2018, de blev godkendt, begge kan ses på
hjemmesiden
4. Rettidig skriftlige indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde senest den 14 februar 2017.
Ingen andre forslag end dem bestyrelsen har fremlagt ved udsendelse af forslag
a: Forslag fra bestyrelsen om at lade legepladsordningen fortsætte uændret (6.000 kr.)
Forslag vedtaget
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
A: Grundpakken bliver på 12 x 139 kr. i 2018 (i alt 1.668 kr. ).
Priser på TV fra 1. april 2017 på tillægspakker:
Eniig: Favorit 389 kr. – 139 kr. Fuldpakke: 539 kr. – 139 kr.
Bestyrelsen foreslår at vi diskutere om vi skal beholde Eniig, til generalforsamlingen 2019. Det betyder at vi
kommer til at have Eniig minimum 9 måneder mere end den nuværende kontrakt foreskriver. Grunden til
dette forslag er at vi kan spare ca. 30 kr pr måned, pr. husstand ved at have en fællesaftale. Alternativt skal
det besluttes, på denne generalforsamling, at vi skal opsige kontrakten med udgangen af 2018.
Det blev besluttet at vente til næste generalforsamling, hvor bestyrelsen skal fremlægge et overblik over
konsekvenser for grundejerne.
You See: Grundpakke 289 kr (ny struktur). Se yderligere priser på www.yousee.dk
Der blev snakket om at der er forskel hvad man oplever at priser fra Yousee
Det står alle frit for, om man vil købe internet eller TV for grundpakkeprisen (129 kr.) hos Eniig.
Grundpakkebeløbet, der udelukkende dækker et produkt fra En, bliver opkrævet af grundejerforening
sammen med kontingent.

B: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes til 1.000 kr. for 2018.

Forslag vedtaget
C: Vedligeholdelsesplan Bestyrelsen lægger op til at der klippes 1 ekstra gang (18) og skråninger 3 ekstra
gange (9) og at det bliver den fremtidige vedligeholdelsesplan.
Forslag vedtaget
D: Bestyrelsen foreslår at §23 ændres da den ikke længere er tidssvarende.
Ny tekst: Ved indgåelse af kontrakt med en fælles Internet/TV udbyder (hvis der er fordel for foreningens
kunder), kan foreningen påtage sig at opkræve foreningens medlemmer for grundabonnent og derefter
afregne dette med udbyder.
Forslag vedtaget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Uffe Thomsen (35H) vil godt acceptere genvalg, genvalgt
Dorte Aaqvist (59) vil godt acceptere genvalg, genvalgt
Valg af 2 suppleanter.
På valg er: Carsten Kloborg (36) og Helle Jensen (10), genvalgt
Der skal vælges to suppleanter
8. Valg af 1 revisor. På valg er: Heidi Kjær (Hagenstrupvej 22) vil godt acceptere genvalg, genvalgt
9. Valg af 2 revisorsuppleanter.
På valg er: Chr. Simonsen (101) genvalgt
Jimmy Nielsen (31 A) genvalgt

10. Eventuelt - hvor alt kan drøftes men intet vedtages! Bestyrelsen er vært ved en kop kaffe med kringle
plus en øl eller vand. Vi håber på et stort fremmøde Bestyrelsen
Der blev diskuteret om der kunne laves en sti langs stamvejen, for at børnene kan gå mere sikkert på, det
skal tages op som et forslag til næste generalforsamling
Kan containeren komme om efteråret i stedet for om foråret
Kan skiltene fra ejendomsmæglerne komme væk fra stamvejen, de pynter ikke
Bækken bag ved Hagenstrupparken kan vi få den renset op, den er fuld af okker slam, bestyrelsen tager fat i
kommunen om de kan findes en løsning
Det blev diskuteret om vi kan planlægge klipning af læbælter på et andet tidspunkt, da det giver store spor
på græsset. Vi har været i løbende dialog med maskinstationen for at gøre det når der har været frost.

Nb.: Dagsorden, regnskab og budget er tilgængelig på vores hjemmeside: www.hagenstrupparken.dk, Alle,
der tilmeldt nyhedsbrevet, vil automatisk modtage dagsorden, regnskab/budget, Indkomne forslag, referat
samt formandsberetning.
Er du/i ikke tilmeldt, kan det gøres på www.hagenstrupparken.dk!

