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Refe rat fra Kohavens g ru ndejerforen i ng s genera lforsam I i n g afholdt
Lørdag den 26. maj 2018 kl. 10.00 iVig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 't 4560 Vig

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2017 til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for 201 9 og fastsættelse af kontingent
5. lndkomne forslag - Vedlagt
6. Valg af et bestyrelsesmedlem iht. Vedtægter §6:

På valg:
Kurt Nielsen, modtager genvalg

7. Valg af suppleant, på valg:
- Gerd Jensen, Grævlingehaven 29 - modtager ikke genvalg

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

Revisorsuppleant Uffe Jensen, Grævlingehaven 29 - modtager ikke genvalg

Formanden bød velkommen, gjorde opmærksom på, at referatet fra den ekstraordinære
generalforsamling i 2A1V var udsendt sammen med indkaldelsen til dette års generalforsamling.

Ad.1
Børge Phil blev valgt,
Ad.2
Formand og næstformanden fremlagde bes§relsens beretning, (Vedlagt referatet)
Der var kommentarer om belægningen på vejene (se beretningen), hvad bruges vores fællesarealer til og
om der ikke kan sendes en orientering ud til de medlemmer, der har grund ned til åen, siå man kan få

ryddet inden åen oprenses - eventuelt via mail.
Bes§relsen svarede på spørgsmålene - ideen om at orientere inden oprensningen vil bestyrelsen
arbejde videre med.
Beretningen blev godkendt.
Ad.3
Kasseren fremlagde regnskabet og uddybede enkelte punkter.
Der var ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt.
Ad.4
Kasseren fremlagde budgettet - sagde, at bestyrelsen vil foreslå at hæve kontingentettra2020.
Der var ingen kommentarer og budgettet blev godkendt.
Ad.5
Forslagsstilleren uddybede sit forslag og Brian G fra Rævehaven 5 fortalte om firmaet Fibia der arbejder i

området. Det er ikke foreningen der er involveret, da det er som private, vi skal indgå aftaler.
Der var interesse for at få noget materiale om dette og følgende blev besluttet:
" Der nedsættes en gruppe, der udarbejder et forslag, der udsendes til medlemmerne".
Foreningen sørger for at medlemmerne får tilsendt materialet og Fibernet betaler portoen. Der er
således uden udgifter for foreningen.
Brian G fortalte, at det bliver efter sommeren at vi kan forvente at modtage noget.
Ad.6
Genvalgt.
Ad.7
Nyvalgt blev Janni Andersen, Grævlingehaven 11

Ad. 8
Børge Phil blev genvalgt
Nyvalgt blev Henrik Olsen, Rævehaven 4

Formand


