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1. Formandens og bestyrelsens beretning.
Helge gennemgik årets opgaver og udfordringer og viste en billedserie med et udpluk af de
fejl og mangler der udestår på vores gader og fortove. Desuden henviste Helge til den
skriftlige beretning, som var uddelt sammen med indkaldelsen i Grønnehave Nyt.

Arbejder udført i 2013:
Det der står med kursiv, er tilføjelser efter spørgerunde, som dirigenten tog efter beretningen.

Veje, grunde mm.:


Solhjem, der lå for enden af Jerslev alle er blevet solgt på tvangsauktion og er nu revet ned.
Der er planlagt et flot nybygget hus. Der bygges i det hele taget mange nye huse på grunde i
Grønnehave, det betyder at vi har en del skader efter store lastbiler. De fleste er gode til selv
at genoprette, men vi oplever også at der er nogen vi ikke får fat på og det efterlader
foreningen med nogen udgifter til genopretning. Der følges hele tiden op på dette.
Der blev spurgt ind til om vi kan forhindre at medarbejderne i institutionen på
Præstefælledvej i at parkere på fortovet, når de ikke vil betale for vedligehold. Bestyrelsen
vil gå videre til kommunen med dette.
Bliver der genoprettet fliser foran ikke medlemmer? Nej

Regnvandsafledning:
 Regnvandsbrønd og drænrør er udbedret et enkelt sted.

Snerydning:
 Vi har indgået en 3 årig snerydningsaftale, startende med vinteren 13/14. Der ryddes alene
veje og ikke fortove.
Bliver der ryddet sne foran ikke medlemmer? Det gør der.
Legeplads:
 Der er sket en masse på legepladsen i 2013. To medlemmer fra G/F Hjallerupvang har gjort
et fantastisk stykke arbejde. Der blev vist en flot billedserie af de imponerende fremskridt på
legepladsen. Der er blevet slået græs, fjernet ukrudt og trimmet hække. Legepladsen er
desuden blevet drænet.

Festudvalg:
 Loppemarkedet blev desværre aflyst da der kun var 2 tilmeldte.
 Fastelavnsfesten 2013 blev igen et lokalt tilløbsstykke.

Kommende arbejdsområder 2014:
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Vi vil udfordre Kommunes udstedelse af gravetilladelser, uden den selv tager et økonomisk
ansvar for arbejdets udførelse
Bestyrelsen vil søge at få nedsat en arbejdsgruppe til at stå for et festligt
sommerarrangement.

Formandens beretninger blev godkendt med klapsalver.

2. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår at der nedsættes et sommerarrangement udvalg. Der blev stillet
modforslag om at lave en undersøgelse om nogen var interesseret i at der afholdes
sommerarrangement. 26 stemmer for, 5 stemmer imod.
Bestyrelsen frafalder sit forslag. Modforslaget vedtages

3. Regnskab.
Kasserer Willy Schneider gennemgik regnskab og budget punkt for punkt.
a) Aflæggelse af regnskab for 2013.
Det reviderede regnskab, som kan ses i Grønnehavenyt og på hjemmesiden, blev
gennemgået.
b) Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2014.
Der blev stillet forslag om at flere punkter i regnskabet ændres i budgettet for 2014
således at det er lettere at se hvad bestyrelsen får i godtgørelse. Der blev holdt en
afstemning. 1 stemte for, derfor faldt forslaget. Bestyrelsen vil kigge på om der er
grundlag for at lave ændringer i budgettet fremadrettet.
Da der ikke var flere spørgsmål, konstaterede dirigenten, at regnskab og budget er
godkendt.
4. Valg af bestyrelse.
a) Valg af næstformand: Lena Frydensberg-Holm blev genvalgt
b) Valg af kasserer: Willy Schneider blev genvalgt
c) Valg af to bestyrelsessuppleanter: Søren Stahlfest Møller og Jesper Kühl blev
genvalgt.
5. Valg af revisor.
a. Valg af revisor. Vibeke Rasmussen blev genvalgt.
b. Valg af revisorsuppleant. Boe Andersen blev valgt.
6. Eventuelt.
Intet til punktet
Slutteligt konstaterede dirigenten at generalforsamlingens dagsorden var udtømt og takkede for
god ro og orden.
Kasseren sagde tak til dirigenten og indbød alle til en bid brød.

