Referat fra generalforsamling i
Grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken
22. februar 2016, kl. 19.00

1. Valg af dirigent, Martin Wichmand
2. Formandens beretning (se vedhæftet)
Spørgemål til formandens beretning
Rotter, hvor har de været? Hvedemarken 1-29, kommunen har været
ind over og husstanden har fået etableret rottespærre. Hvilket der
kan opfordres til hos hver enkelt husejer, dette er for egen regning,
men kan købes hos Kolding kommune.
Belysningen, hvorfor har Evelyns mand, Holger været ind over?
Holger tilbød sin hjælp og ekspertise på området, hvilket
bestyrelsen takkede mange tak til.
Legeplads, er den færdig? Nej der mangler jordarbejde, evt.
jordvold eller bortkørsel.
Hvad skal laves ved hjemmesiden? Der mangler få opdateringer.
3. Regnskab godkendt
4. Indkomne forslag fra Preben, blev diskuteret, hvor efter Preben efter nærmere
overvejelser trækker sit forslag.
Vi kan dog konkludere, at har man ønsker, til legepladserne i sin lomme,
henvender man sig til bestyrelsen herom. Alle skal tilgodeses, børn, unge som
ældre.
Martin Wichmand forlader lokalet, hans 2 forslag udgår dermed.
Martin er hermed samtidig udtrådt af bestyrelsen.
Herefter overtager Heidi Wind som dirigent
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Jens Peder Væggemose, fortsætter i bestyrelsen
Preben Bruus, Hvedemarken 52, indtræder i bestyrelsen
Kaj Engberg, Havremarken 65, indtræder i bestyrelsen
Tina Vest, Havremarken, indtræder i bestyrelsen

Evelyn Krogh-Pedersen og Kjeld Døssing fortsætter i bestyrelsen
Betina Rubæk , Hvedemarken 38, indtræder som suppleant
Vibeke Mehlsen, Havremarken 55, indtræder som suppleant
6. - Fremlæggelse af budget for 2016.
Budget for året 2016 godkendt og dermed også uændret kontingent.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Kim Hermansen, Hvedemarken, fortsætter som revisor.
Anne-Lise Døssing, Hvedemarken, indtræder som revisor.
Jytte Jensen, Havremarken 4, fortsætter som revisorsuppleant
8. Spirea hækken ved asfalt sti, bliver kun klippet på den ene side og toppen, ikke
ind mod husejernes hække, dette tjekker den komne bestyrelse op på.

Referent Heidi Wind og Evelyn Krogh-Pedersen

