Referat af ordinær generalforsamling
lørdag den 25. april 2015, kl. 10.00 i foreningshuset

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab.
Budget.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen de kommende 2 år:
Kasserer Lene Håkansson modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Lonnie Pedersen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Benny Reved modtager genvalg
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:
Valg af 2 revisorer for 1 år:
Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:

7. Eventuelt.
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Der var mødt 50 stemmeberettigede til generalforsamlingen.
Ad pkt. 1 - Valg af dirigent
Erik Mosegaard A54 blev valgt til dirigent og takkede for valget. Erik konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Der blev valgt 2 medlemmer til stemmeudvalget: Keld A40 og Jan Rørbo B34
Praktisk bemærkning: der er omdelt forretningsorden på alle stole.
Ad pkt. 2 - Formandens beretning
Formanden bød velkommen og ønskede foreningen tillykke med de 80 år.
Siden sidste generalforsamling:
Det første der sker, er at grundejerforeningen fra Sundbyvestervej kontakter os og orientere os om at der
skal laves asfalt, afløb og kantsten. Dette indebærer, at alle skal klippe deres hække ind, vi beder vores
medlemmer om dette, og jeg tror faktisk, at der kun er et par stykker, der skal have det af vide 2 gange,
fantastisk. Jeg ved at mange var nervøse når der kom nogle ordentlige regnskyl. Det er blevet godt. Man
må ikke have udgang fra sin have til Sundbyvestervej eller opmagasinere materialer. Jeg vil bede beboerne,
der har have mod Sundbyvestervej om at holde det pænt, det er jo vigtigt, at vi har et godt forhold til vores
naboer.
Så har vi vores storskraldsordning og bygning af skur. Vi har, som vi blev pålagt, undersøgt hvad der er
behov for. Skuret er tegnet og vi har modtaget 3 tilbud. Det der kom bag på mig var, at der skal søges
byggetilladelse digitalt, dette indebære følgende:
Man opretter en byggesag på kommunens hjemmeside, hvor man logger ind med sit nem-id, her kommer
så ens egen adresse frem, så det gav lidt problemer at oprette en sag for foreningen.
Tegninger af de 4 facader + grundplan + BBR+ beskrivelse af projektet + fuldmagter og skitse over afstande
til nærmeste bygninger. Dette skulle så scannes ind og oploades til kommunen. Det er ikke så nemt, men
de har været meget hjælpsomme hos kommunen, det lyder som om det også er nyt for dem. Så det er der
gået nogen tid med. P.g.a. travlhed hos kommunen har vi endnu ikke modtaget byggetilladelsen, jeg
kommunikere med dem på mail.
Vi er kommet frem til et resultat der lyder sådan, der bygges et skur langs med boldbanen og legepladsen,
mod festpladsen. Her vil der være storskraldskur på ca 50 m2 , hvor vi også kan have farligt affald,
i forlængelse af storskraldsskuret vil der være plads til 12 stk. 600 liters containere til sortering af pap,
papir, hård plast, metal, småt elektronik m.m. . Der vil blive monteret lamper på skuret, da festpladsen
mangler belysning. Vi har tænkt det hele ind, så vi er fremtidsikret, i forhold til kommunens Ressource og
affaldsplan 2018, der bl.a. siger at det bliver obligatorisk at have ordning for farligt affald, og beholdere til
sortering af plast, metal og småt elektronik. Jeg havde jo håbet vi kunne ha holdt rejsegilde i dag, jeg er
godt klar over dette konflikter med forslaget , men det tager vi derfra.
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Der har været 11 hushandler, siden sidste generalforsamling.
Velkommen til de nye medlemmer.
Handlerne tager mere og mere tid for bestyrelsen, vi skal være opmærksomme på, at husene er lovlige, og
at der ikke er ændret på byggeriet. Jeg nævner hvert år på generalforsamlingen, at hvis man skal bygge, så
kom op på kontoret og få en snak. Det gør de fleste, og jeg syntes, vi får nogle gode snakke om, hvad man
kan og ikke kan, og kigger på tegninger sammen.
Nu er det jo engang sådan, at vi har fat i den lange ende når huset skal sælges, det har vi så benyttet os af.
Vi har et eksempel hvor sælger ikke vil bringe det iorden. Vi forlanger så at sælger deponere 50.000,- ellers
handles der ikke, det er ikke populært. Efter arbejdet så er udført, prøver vedkommende med en advokat,
at få foreningen til at sørge for at naboen betaler halvdelen, her havde bestyrelsen så et tilbud, om at hvis
vi ikke hørte mere fra advokaten, ville vi se bort fra sagen.
I forbindelse med handlerne nævner mæglerne ofte, at foreningen har et godt ry og en sund økonomi.
Vi var nødt til at varsle stigning i fællesudgifterne på sidste generalforsamling pr. 1/1-2015. Det blev så
pr.1/2-2015
Nogle medlemmer har oprettet en facebook side i Bastiansmindes navn, dette har bestyrelsen ikke noget
med at gøre.
Vi har altid nogle sager, hvor der er uenigheder mellem naboer, men vi prøver så at mægle og det lykkedes
for det meste. Det skulle vel næsten også være underligt andet, når man bor så tæt. Hvis en beboer skal
lave noget på sit hus, og man er nødt til at gøre det fra naboens grund har man ret til dette. Men
selvfølgelig, aftal lige med naboen at man gør det.
Vi er nødt til at præcisere, at det står i vedtægterne, at fremleje skal aftales med bestyrelsen.
Vi har færre skyldnere, efter vi er gået over til betalingsservice, det er jo meget positivt
Gadespejlene ved mellemgangen er opsat, her var vi nødt til at købe nye.
Der er opsat nyt plankeværk ved gårdhaven, super flot
Lige efter generalforsamlingen sidste år røg vores anlæg her i huset, det er nogle af disse udgifter, man ikke
kan gardere sig imod.
Parkeringen på festepladsen fungerer ikke, nogle er ligeglade, og opsættes der afspærring, flyttes denne.
Jeg frygter den dag en ambulance eller andet ikke kan komme igennem.
I forbindelse med revisorens arbejde med regnskabet, sker der pludselig det, at de forlanger, at der skal en
uvildig til at vurdere jorden. De kender så en, der kan gøre dette for 15.000,-kr. Jeg kontakter ham, og
forklare hvad det går ud på. Det ender med, at vi får en regning på 1.500 fordi revisoren ikke ved, at
andelsværdien er jorden og ikke en ejendom. Bestyrelsen har været meget utilfreds, da vi gentagne gange
fandt fejl, og har brugt rigtig meget tid på dett. Jeg tror, at vi mailer fundne fejl 10-12 gange, udover dette
ville de have mere end de plejer, vi undersøger nu muligheden for at finde en anden ekstern revisor.
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Så har vi afholdt et infomøde om beskatningen af andelsbeviset, efter mødet sendte vi en seddel ud for at
orientere beboerne. Vi har, sammen med de andre foreninger, sat en advokat på sagen. Sagen handler om,
at differencen mellem det man gav for andelen, da man købte og det man får når man sælger. Vi opskriver
andelsbeviset ved handlen (hvis vi husker det). Her er store udsving på vurderinger af jorden.
Så har vi afholdt de faste arrangementer.
Julefesten starter med at klippe klistre om formiddagen og pynte træet. Sidste år nævnte jeg at det var
tyndt fremmøde. Men jeg er da nødt til at nævne at det i 2014 var tyndeste fremmøde jeg har set. Jeg
synes, det vil være ærgeligt at droppe det, men det er ikke godt, hvis der er flere fra bestyrelsen end børn,
forældre og bedsteforældre. Men ellers gik festen godt og børnene har en god dag med gaver og
godteposer.
Vi har uddelt havepræmier som gik til A23 og B40, igen vil jeg opfordre til at deltage.
Fastelavn, godt arrangement, og fint at billardklubben holder åbent.
Vi har afholdt Pinsemorgen, det er jo en festlig dag her i foreningen, god tradition, rigtig mange deltager.
Ældreskovturen, hvor vi tog til cafe ølhalle, bortset fra at de havde glemt, at vi skulle komme gik det meget
godt. Adgangsvejen var ikke så nem. Vi fik en øl ved den lille havfrue, inden vi tog tilbage til huset, til god
mad og god musik. Endnu en gang var det super hyggeligt at være sammen pensionisterne.
Så vil jeg lige sige tak til havemanden, for at holder foreningen så flot.
Tak til husbestyren, for at holde huset, og tak til Jan for reperation af hegn
Tak til loppemarkedsfolkene for det fine arrangement.
Og tak til resten af bestyrelsen for det gode samarbejde.
Så i det store hele går det jo fantastisk.
Jeg synes, at vi både har været dygtige og heldige, med at være på forkant med tingene både økonomisk,
men også med de ting vi har fået lavet gennem årene. Det håber jeg selvfølgelig, at vi kan fortsætte med.
Jeg kan da ikke lade være med, at være lidt stolt over foreningens gode økonomi og gode ry.
Det er jo fantastisk at foreningen bliver 80 år, men også lidt skræmmende, da det føles som et par år siden
vi holdt 75 års jubilæet.
I år bliver der så en ekstra fest, datoen for 80 års arrangementet er sat til den 12-09-2015.
Til sidst vil jeg opfordre til, at respektere, den der har ordet og ikke blive personlig.
Jeg ønsker alle en god generalforsamling.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
Beretningen gik til afstemning og blev vedtaget.
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Ad pkt. 3 - Regnskab
Kasseren gennemgik hovedpunkterne i regnskabet.
I noterne fremgår det at:
Indskud er fordoblet i forhold til sidste år, på grund af flere hushandler.
Ejedomsomkostninger, lønsumsudgiften er steget pga.at alle lønudbetalinger beskattes.
Honorar udbetalt i forbindelse med reperationer, containervagt og opsætning af hegn i gårdhaven, er
udskilt i særskilte poster. Materialer til reperationer og andet er lagt på anden post.
Hensat midler til skur, udgiften forventes at falde i år.
Drift foreningshus, Honorar til rengøring er udskilt i særlig post.
Bestyrelseshonorar er steget grundet tidligere mødevederlag er blevet ændret til lønudbetaling.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet.
Regnskabet gik til afstemning og blev vedtaget.

Ad pkt. 4 - Budget
Kasseren gennemgik hovedpunkterne i budgettet.
Opsætning af budgettet er blevet ændret af vores eksterne revisor.
Budget til lønsum er øget da alle lønudgifter nu beskattes.
Budget til honorar i forbindelse med containervagt og vedligeholdelse på 30.000 er blevet en selvstændig
post, før stod disse udgifter under ejendomsudgifter.
Budget på 125.000 afsat til skur og diverse reperationer af huller i vejene.
Budget til honorar til rengøring af foreningshuset på 20.000 er blevet en selvstændig post.
Budget på 25.000 afsat under konsulentbistand til vores advokatsag i forbindelse med beskatning af
fortjeneste ved salg af andelsgrunde.
Bemærkninger til Budgettet:
C47 Bettina Rørbo, ønsker at få uddybet de budgetterede 30.000 til containervagt og vedligeholdelse,
Kasseren oplyser at det er afsat til honorar til containervagt samt til honorer til div.
vedligeholdelsesarbejde, denne post har tidligere ligget under ejedomsugifter.
Budgettet gik til afstemning og blev vedtaget.
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Ad pkt. 5 - Indkomne forslag
Forslag nr. 1 fra Finn Mortensen C22
At vi gør foreningshuset røgfrit fra den 01.01.2016.
Finn fremhæver, at vi har et dejligt hus, hvor det er dejligt at være, men han savner, at lugten er af sæbe og
ikke af nikotin. Folk har ikke noget problem med at gå udfor og ryge i andre sammenhænge. Finn ønsker at
når vi forlader generalforsamlingen i dag, er vi alle gode venner uanset udfaldet af afstemning.
Formanden oplyser at vi tager dette forslag sammen med forslag nr.5.
Forslag nr. 5 fra Erik Mosegaard A54
For at spare strøm i dagligdagen, opsættes der i billiardrummet en udsugning/ventilator, så
billardklubben kan bruge den, i stedet for at hele husets udsugning skal køre hele dagen.
Husets ventilation kan heller ikke effektivt fjerne røgen når lokalet er fyldt, og mange der lejer huset
bruger billardrummet som rygerum.
Erik mener, at det skal være valgfrit omkring rygning ved udlejning af huset. Problemet med rygning hører
til i billardrummet, og at der bør tales om opsætning af udsugning i stedet.
B45 - kan det være en løsning med en rygekabine, af hensyn til rygerne.
C15 - demokrati er at flertallet bestemmer, går ind for udsugning i stedet.
C13 - er det et problem med røglugt i foreningshuset?
Lonnie oplyser, at der kommer bemærkninger, fra nogle brugere af foreningshuset, om at der lugter af røg i
lokalet.
B7 - begge forslag er måske en mulighed.
A39 - Vi bør have en ordning for alle, enten udsugning eller et nyt anlæg. der skal også tages hensyn til de
+60 årige, der ryger.
Forslag nr. 1 gik til afstemning
Bestyrelsen anmodede om skriftlig afstemning - Formanden oplyste om reglerne for skriftlig afstemning.
Der blev afleveret 50 stemmer. Der var 24 der stemte: Ja, 23 der stemte: Nej, der var 2 blanke stemmer.
Forslaget nr. 1 er vedtaget.
Forslag nr. 5 er dermed faldet
Forslag nr. 2 fra Klaus C15
Jeg vil forslå, at vi laver det tidligere traktorskur om til storskraldsrum.
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Klaus mener ikke at bestyrelsens forslag er godt nok. Traktorskuret var dyrt, da det blev bygget og det
burde kunne bruges som storskraldsrum og så med nogle containere ved siden af.
Formanden oplyste at skuret bruges til andre ting i dag blandt andet til opbevaring af værktøj, borde og
lignende. Samtidig dækker traktorskuret ikke ikke vores behov, og det lever ikke op til de fremtidige krav,
der stilles fra kommunen. Det containerskur, bestyrelsen har arbejdet på, tager højde for foreningens
behov og fremtidige krav fra kommunen.
C13 - hvor stort er traktorskuret?
Erik A54 - mener at det er ca. 5x5 m.
Kommunen råder til at containerskuret skal være min. 50 kvm + til containere. Formanden fremviste
tegning af det containerskur bestyrelsen har arbejdet på.
A35 - Vi kan renovere og udvide det eksisterende traktorskur i stedet for en ny øjebæ.
Formanden mener ikke at der er tale om en øjebæ, samtidig tages der ved opførelse at et nyt containerskur
højde for strøm til belysning på pladsen.
B11 - respekt for bestyrelsens plan, på tidspunkt var der tale om at bygge et nyt containerskur op af
bygning på den anden side af pladsen. Vores plads fungerer allerede dårligt i dag, at bygge et containerskur
op ad boldburet vil blive endnu mere beskæmmende.Istedet bør vi benytte eksisternede traktorskur eller
bygge op af husgavlen på den anden side af pladsen.
Formanden oplyser at det er et spørgsmål om hvor der er plads og en hensigtsmæssig placering.
C13 - Vedrørende vores pligt til at have nogle fælles parkeringspladser, en del nye huse har fået egen pplads, kan der så nedlægges nogle af de fælles parkeringspladser?
Formand oplyser, at vi ikke må nedlægger parkeringspladser på fællesareal. Placering af containerskur ved
husgavlen på den anden side af pladsen, vil medføre nedlæggelse af parkeringspladser.
B39 - Pladsen er åben i dag, et stort containerskur vil bryde det åbne rum, har man undersøgt alle
muligheder for anden placering? Det vil være synd at ødelægge pladsen.
Formand mener at vi har taget hensyn til det visuelle også i forbindelse med højden af containerskuret. Der
skal hele tiden iagttages brandsikring, hvilket vil medfør høj pris. Samtidig er der krav om ventilation, dette
vil medfører, at der skal ændres meget på det eksisterende traktorskurskur. Formanden føler, at de mange
indsigelser nu, er at falde bestyrelsen i ryggen. Ved sidste generalforsamling havde vi mange af de samme
drøftelser og der blev bestyrelsen pålagt af forsmalingen at finde en løsning omkring et containerskur der
tog højde for storskralderum og plads til genbrugscontainere.
Lonnie oplyser at der bestemte krav til antallet af containere på baggrund af antallet af huse i foreningen.
B42 – det er klogt at tænke fremtidssikring ind, besværligt at finde plads til stort containerskur. Tillid til
bestyrelsens forarbejde, ærgeligt men klogt.
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B34 - Klaus forslag er godt, deler B11's bekymring. Vigtigt argument at udvidelse af traktorskur tager plads
fra børnenes legeplads, men mener at petangbanen kan inddrages til legeplads.
B7 - Foreningen mangler at gøre brug af byggesagkyndig og arkitekter, hvilket vil være normal løsning ved
større projekter. Bør overveje dette fremover ved fremtidige store projekter.
Besyrelsen oplyser at de har været i hyppig dialog med kommunen i forbindelse med planlægning af
containerskuret.
B10 - Ked af den snak om manglende undersøgelser fra bestyrelsen side i forbindelse med placering af
containerskur. Det bliveret pænt lavt skur, der vil skærme legeplads fra bilerne, og den ene halvdel af
skuret, til containerne, bliver åben.
B45 - Utroligt at traktorskuret skal diskuteres igen, da det blev droppet sidste år på generalforsamlingen.
Det behøves vel ikke blive grimt, man kan evt. lave klatrevæg til børn på siden af skuret.
Forslag nr. 2 gik til skriftlig afstemning.
Der blev afleveret 47 stemmer. Der var 10 der stemte: Ja, 31 der stemte: Nej, der var 6 blanke stemmer.
Forslag nr. 2 faldt ved afstemning.
Forslag nr. 3 fra Erik Mosegaard A54
Skiltene på Englandsvej bygges om, så der påsættes indkørsel forbudt i stor størrelse.
De små klistermærker der sidder på skiltene respekteres ikke.
F.eks. kan de runde store skiltesættes fast nedenunder de eksisterende skilte, eller de kan bygges
ovenpå.
Erik har erfaret, at mange der køre mod retning ikke ser vores skilte, eller de tror ikke at de gælder. Det er
færdselsreglerne der gælder, der bør være store tydlige skilte lige som de officielle skilte. Så der ikke er
nogen undskyldning. Nye store skilte kan supplere de eksisterende skilte.
A40 - Vil godt hjælpe
C56 - Kører selv mod retning for at spare tid.
Formanden oplyser at bestyrelsen bakker op om forslaget.
Forslaget gik til afstemning ved håndsoprækning.
Forslag nr. 3 blev vedtaget.
Forslag nr. 4 fra Erik Mosegaard A54
Foreningen tilmeldes kollektivt til nabohjælp.
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Alle postkasser påsættes et klistermærkemed nabohjælp, og for enden af hver vej opsættes der skilte me
nabohjælp, så alle kan se at hele området har etableret nabohjælp.
Dette for at minimere antallet af indbrud.
Bortset fra skiltene som skal opsættes for enden af hver vej, er det hele gratis og kan etableres hurtigt og
enkelt.
Erik opfordrer til kollektiv nabohjælp i stedet for enkelte hustande. Skiltene koster 350 kr. pr. stk. og
klistermærkerne er gratis.
C7 - Udelukker skiltene muligheden for at nogle ikke er med i ordningen.
Forslaget går på kollektiv tilmelding og gælder alle huse.
B7 - Er der andet end klistermærker i ordningen?
Erik oplyser at der er mere informationsmateriale.
Hvad medfører tilmeldingen?
Erik oplyser at der blandt andet skal oprettes en sms kæde.
Forslaget gik til afstemning ved håndsoprækning.
Forslag nr. 4 blev vedtaget.
Forslag nr. 6 fra bestyrelsen.
Idet det nu kun er pensionister, der er fyldt 60 år på dagen for afholdelse af ældreskovturen, der kan
deltage i ældreskovturen, foreslår bestyrelsen, at dette ændres således, at alle medlemmer, der er fyldt
60 år på dagen for afholdelse af ældreskovturen, kan deltage i arrangementet.
A39 - Er det ikke kun beboere, der kan deltage?
Jo, og deres ægtefælle/samlever
C15 - Ønsker at ændring fra 51 år.
Forslaget gik til afstemning ved håndsoprækning.
Forslag nr. 6 blev vedtaget.
Ad pkt. 7 - Valg til bestyrelsen de kommende 2 år.
Kasserer Lene Håkansson modtager genvalg. Lene blev genvalgt for en 2 årig periode.
Bestyrelsesmedlem Lonnie Petersen modtager genvalg. Lonnie blev genvalgt for en 2 årig periode.
Bestyrelsesmedlem Benny Reved modtager genvalg. Benny blev genvalgt for en 2 årig periode.
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B11 - Der mangler demokrati, det er ikke muligt for andre at stille op til posterne, når forsamlingen bare
klapper ved genopstilling.
Formanden er enig og forsamlingen starter forfra med valg af poster i bestyrelsen. Dirigent skal spørge
forsamlingen, om der er andre, der stiller op til posten.
B7 - Kommentar til metode, andre skal have mulighed for at stille op.
Valg af Kasserer for en 2 årig periode. Lene Håkansson modtager genvalg. Der er ingen andre der ønsker at
stille op. Lene blev genvalgt for en 2 årig periode.
Valg af bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode. Lonnie Petersen modtager genvalg. Der er ingen andre der
ønsker at stille op. Lonnie blev genvalgt for en 2 årig periode.
Valg af bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode. Benny Reved modtager genvalg. Der er ingen andre der
stiller op. Benny blev genvalgt for en 2 årig periode.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Spørgsmål om hvordan deltager suppleanter?
Bestyrelsen oplyser at suppleanter deltager ikke på møder, de er hvilende bestyrelsessuppleanter og
deltager kun hvis der er frafald i bestyrelsen.
Følgende ønsker at stille op til posterne:
Betina Rørbo C47, har boet i Bastiansminde i 40 år, Line B7 Line, har boet i bastiansminde i 5 år og arbejder
bl.a. med byplanlægning, Majbritte C1,har boet i Bastiansminde i 31 år og hun mener at det vil være
interessant at sidde i bestyrelsen.
Det blev holdt skriftlig afstemning.
Line B7 fik 25 stemmer og blev dermed valgt som 1. suppleant til bestyrelsen.
Der var stemmelighed mellem Betina C47 og Majbritt C1.
Der blev holdt skriftlig afstemning om posten som 2. suppleant til bestyrelsen.
Majbritt C1 fik 31 stemmer, Betina Rørbo C47 fik 12 stemmer.
Majbritt C1 blev dermed valgt som 2. suppleant til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer for 1 år:
Følgende ønsker at stille op til posterne:
Erik A54 revisor i Bastiansminde i 5 år, har været medvirkende til at fået rettet op på flere ting igennem
tiden. Erik er enige i at den eksterne revision ikke fungerer ikke optimalt. Diana B45 revisor i Bastiansminde
i 2 år, har 15 års erfaring med bogføring. Klaus C15, er tidligere Kasserer i Bastiansminde, vil gerne kigge
nærmere på problemet med ekstern revisor.
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Der blev holdt skriftlig afstemning.
Erik A54 fik 16 stemmer, Diana B45 fik 21 stemmer, Klaus C15 fik 7 stemmer.
Erik A54 og Diana B45 blev genvalgt som revisorer for 1 år.
Valg af 2 revisorsuppleanter.
Følgende stiller op til posterne:
Klaus C15 og Jan Rørbo B34.
Formanden forslog at Klaus C15 blev 1. revisorsuppleant og at Jan Rørbo B34 blev 2. revisorsuppleant.
Dette blev vedtaget af forsamlingen.
Ad pkt. 7 - Eventuelt
Thomas C16 - Vil gerne vende tilbage til punktet med containerskuret, der skal lægges vægt på at plads skal
fungerer. Forslag om at der nedsættes en arbejdsgruppe der kan arbejde med fællespladsens indretning.
C13 - Opfordring til mere udvalgsarbejdei foreningen, dette blandt andet for at aflaste bestyrelsen men
også for at få medlemmer der brænder for sagen til at deltage.
A51 - Loppemarked, er der nogle der vil med til næste års arrangement, gerne med nye ideer.
Parkering, husk at få fjernet biler aftenen inden loppemarked. Loppegruppen vil sætte banner op.
C15 - Ærgelig over skuret og ærgelig over rygeforbud. Hvad skal skuret bruges til?
Lonnie oplyser at der for tiden står følgende ting i skuret: borde til udlån, vejsalt til sne, 2 store net med
grus til arbejdet med huller i vejene, diverse kasser, pavillioner og ødelagte borde og stole.
A39 - Mangler en rimelig ordning for at få fjernet sne.
Bestyrelsen oplyser at vi har en passende ordning.
C15 - Fantastisk at der var plads til traktor i skuret.
Formanden bemærker, at der bliver vedtaget ting på generalforsamlingen, som ikke alle er enige i, men
sådan er det jo bare.
HUSK, foreningens 80 årsjubilæumsfest i år den 12. september, husk at få det noteret i kalenderen.
Bestyrelsen tager til efterretning, at vi skal være bedre til at nedsætte udvalg.
Formanden takkede for god ro og orden og ønskede alle en fortsat god lørdag.
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