Beder Øst Ejerlav
Beder d. 8. april 2019
Referat fra 50. generalforsamling med 68 fremmødte
Lokalcenter Eskegården, Byagervej 115, Beder
Onsdag d. 3. april 2019, kl. 19.30
1. Valg af dirigent
Jørn Visti Bach (Skeltoften 65) blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Aflæggelse af beretning
Beretningen blev aflagt af formanden. Beretning er vedlagt i kopi.
Generalforsamlingen godkendte beretningen og opfordrede samtidigt bestyrelsen til at
anskaffe nye nummer skilte i de gårde hvor de trænger til udskiftning.
3. Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Godkendelse af netbanks adgang for ejerlavets kasserer.
Kassereren blev godkendt til netbanks adgang.
5. Behandling af indkomne forslag
5.1 Forslag om forbud mod hønsehold i foreningen.
Blev efter en lang debat nedstemt med stemmerne 29 mod 10.
5.2 Forslag om etablering børneområde/legeplads på det grønne område mellem Sv. og Sk.
Et flertal godkendte at arbejdsgruppen arbejder videre med en etableringsramme på
160.000 kr. og udarbejde en endelig plan og budget til næste generalforsamling.
Generalforsamlingen opfordrede arbejdsgruppen til at tage fat i Beder Gartnerskole om et
eventuelt samarbejde. Det foreløbige forslag ses på foreningens hjemmeside.
5.3 Reparere eksisterende boldbane på det grønne område mellem Kirkestien og Sv.
Et flertal godkendte at arbejdsgruppen bruger op til 15.000 kr. på reparation af området.
5.4 Tre forslag om fældning og vedligeholdelse af det grønne område mellem Kirkestien og
Svendgårdsvej komme ikke til afstemning grundet forslag 5.3 og bestyrelsens løfte om en
dialog med kommunen desangående.

5.5 Et forslag om at hundeejere der lufter deres hunde på grundejerforeningens område
forpligter sig til at samle op efter sig, udmøntede sig i at bestyrelsen ved hjælp af skilte,
poser og skraldespande skal komme op med løsninger på dette.

6. Fastsættelse af kontingent og indskud på anlægskonto
Kasserer foreslog at bevare kontingent og indskud til vejkonto som det er i dag. Kontingent på
700 kr. blev vedtaget. Indskud på anlægskonto på 500 kr. blev vedtaget. Den samlede betaling
for 2019 bliver herefter 1200 kr., som forfalder til betaling d. 1. maj 2019.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant til hver
På valg var:
Suppleanter:
Jørgen Thoudal, Sk. 55
Morten Aaby Jørgensen Sv. 63
Peter Warrer, Sv, 40

Thyge Sandahl, Sv. 62
Axel Bessing, Sk. 38
Helge Bruun, Sv. 65

Thyge og Helge ønskede ikke genvalg. I stedet blev valgt:
Kim Vincent, Sk. 14 og Anders Thomassen, Sk. 26 blev nyvalgt som suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg var:

Suppleant:

Børge Birn, Sv. 44

Niels Holmen Andersen, Sv. 43

Begge blev genvalgt uden modkandidater.
9. Eventuelt
Følgende forhold blev drøftet:




Et medlem forespurgte om bestyrelsen kunne undersøge muligheden for at udskifte
kantstene med brosten/ chaussésten i 90 grader svinget ved udkørsel fra gårdene da bl.a.
renovationsbiler ikke kan komme rundt uden at køre over kantstenen og ødelægge
græsset. Bestyrelsen undersøger det nærmere.
Et medlem forespurgte om der fra bestyrelsens side er planer om at festligholde at
foreningen afholder generalforsamling nr. 50. Bestyrelsen har ingen planer desangående.

Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden, ligesom formanden takkede alle de medlemmer der i år
havde valgt at møde op til generalforsamlingen.
Efterfølgende havde Lisbeth Frandsen fra Beder-Malling Egnsarkiv et spændende indlæg om det
gamle Beder.

Vi rundede aftenen af med en lækker tapas menu og øl, vand og vin i hyggeligt selskab. der var
lodtrækning om en middag for to på Malling Kro blandt de fremmødte medlemmer. I år var
vinderen Sk. 19
Referent: Morten Aaby Jørgensen
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:
Morten Aaby, Svendgårdsvej 63
Dan Dueholm, Skeltoften 8
Peter Warrer, Svendgårdsvej 40
Jørgen Thoudal, Skeltoften 55
Mogens Clingman, Skeltoften 12

tlf. 86938706 Formand
tlf. 51845161 Næstformand
tlf. 86936115 Kasserer
tlf. 86936770 Bestyrelsesmedlem
tlf. 52507818 Bestyrelsesmedlem

Suppleanter:
Kim Vincent, Skeltoften 14, suppleant for Jørgen
Axel Bessing, Skeltoften 38, suppleant for Morten
Anders Thomassen, skeltoften 26, suppleant for Peter
Jørn Bach, Skeltoften 65, suppleant for Mogens
Bjarke Uhre Pedersen, Svendgårdsvej 69, suppleant for Dan
I kan se alt materialet fra generalforsamlingen samt containerplan på vores hjemmeside:
www.beder-ejerlav.dk
Følg også vores Facebook gruppe: https://www.facebook.com/Beder-%C3%98st-Ejerlav1712831032347165/

