
Kohavens grundej erforening

27, maj 2Qt9
Referat for generalforsamlingen den 25. maj 2019 afholdt i Vig forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2018 til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for 2Q2A og fastsættelse af kontingent
5. lndkomne forslag
6. Valg af et bestyrelsesmedlem iht. Vedtægter §6:

På vaig:
Aase Anåerberg, modtager ikke genvalg
Preben Skovager, modtager genvalg
7. Valg af suppleant, på valg:

Janni Andersen, Grævlingehaven'1 1

8. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. Vedtægter §8, på valg:
Revisor Børge Phil, Grævlingehaven 37- modtager ikke genvalg

Revisorsuppleant Henrik Olsen, Rævehaven 4
Formanden bød velkommen, oplyste, at Uffe havde sin computer med så man kunne blive tilmeldt fibernet
efter generalforsamlingen.

Ad.'1

Børge Phil, Grævlingehaven 37 blev valgt.
Ad.2
Der var flere kommentarer til beretningen:
Grævlingehaven 9: Opfordrede til at man lapper de huller der er ud for egen grund - der er grusbunker til
dette brug. Sagde også, at der er mange brede hække ud mod vejene - opfordrede til at de klippes ind så
det er nemmere at køre forbi,
Grævlingehaven 30: Opfordrede bestyrelsen til at få sat et spejl op ved udkørslen fra Kohavevej /
Lyngvejen. Efter en debat blev bestyrelsen opfordret til at arbejde på at der etableres et spejl.
Grævlingehaven 1: Opfordrede til at der bliver etableret nogle områder på fællesarealet til aktiviteter.
Bestyrelsen oplyste, at der er en generalforsamlingsbeslutning om, at der ikke skal ske noget på
fællesarealet.
Medlemmet blev opfordret til at fremsætte forslag på næste generalforsamling.
Grævlingehaven 3: Spurgte om der ikke kan etableres en lukket gruppe for medlemmerne på vores
hjemmeside. Vores webmaster oplyste, at den mulighed er der ikke i den platform vi bruger.
Grævlingehaven 29: Spurgte om det stadig er nødvendigt at spule dræn, da der ikke er så meget vand på
grundene mere. Preben svarede, at foreningen kun spuler de fælles. Dræn på egen grund skal man selv
sørge for.
Beretningen blev godkendt.
Ad.3
Godkendt efter en lille debat om restancer i regnskabet.
Ad.4
Godkendt
Ad.5
Der var ingen forslag
Ad.6
Henrik Olsen, Rævehaven 4 blev valgt som ny kasserer
Preben Skovager blev genvalgt
Ad.7
Janni Andersen, Grævlingehaven 11 blev genvalgt
Ad.8
Aase Anderberg, Kohavevej 11 blev valgt som revisor
Ulf Danielsen, Grævlingehaven 1 blev valgt som revisorsuppleant.


