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Kohavens

Den22.5.2417
Referat fra foreningens generalforsamling den 20. m{2017
afholdt iVig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2016 til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastsættelse af kontingent
5. lndkomne forslag
6. Valg af et bestyrelsesmedlem iht. Vedtægter §6:
På valg:
Aase Anderberg, modtager genvalg
Preben Skovager, modtager genvalg
7.Yalg af suppleant, på valg:
- Gerd Jensen, Grævlingehaven 29 - modtager genvalg
B. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. Vedtægter §8, på valg:
Revisor Børge Phil, Grævlingehaven 37- modtager genvalg
Revisorsuppleant Utfe Jensen, Grævlingehaven 29 - modtager genvalg
Formanden bød velkommen, præsenterede bestyrelsesmedlemmerne og gik derefter over dagsordenen.
Ad.'t
Valgt blev Henrik Olsen, Rævehaven 4
Ad.2

Formand fremlagde bestyrelsens beretning der udsendes sammen med referatet. Der var flere
kommentarer:
Grævlingehaven 30 udtrykte en tak til bestyrelsen for dens arbejde
Grævlingehaven 3 rejste problematikken om drone flyvning i området
Rævehaven 5 talte om fibernet i området - herunder var der flere der fortalte om forskellige
erfaringer med Boxer tv.
Formanden svarede på kommentarerne:
Takkede for de pæne ord og Iovede at se på regler for droneflyvning. Der er kommer nogle nye regler fra

-

1"7

.2017:

" Overtlyvning af tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og heboede
campingpladser er ikke tilladt.'
Om fibernet omtalte formanden en generalforsamlingsbeslutning der betyder, at bestyrelsen ikke skal tage
dette op før en ny beslutning.
Mente, at man kan henvende sig til bestyrelsen, for eventuelt at få noget på vores hjemmeside eller der kan
stilles forslag til vores generalforsamling.
Beretningen blev godkendt
Ad.3
Kasseren fremlagde regnskabet og der var en kommentar fra
- Kohavevej 2 der var utilfreds med den sene udsendelse af girokort. Bestyrelsen kom med en kort forklaring
- henviste til de forslag der skulle behandles senere på dagsordenen.
Regnskabet blev derefter godkendt
Ad.4
Kasseren fremlagde budgettet for 2018. Der var en forespørgelse om spuling af dræn i 2018. Preben
svarede, at det sker i2017 og der spules hvert 2. år.
Bud gettet blev godkendt.
Ad.5 Forslag vedrørende sletning af indskud for nye medlemmer blev godkendt
Forslag vedrørende ændring af frist for indbetaling af kontingent blev godkendt.
Bestyrelsen meddelte, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, da det er
vedtægtsændringer der er besluttet, og at der var ikke nok stemmeberettigede tilstede.

lndkaldelsen vedlagt dette referat.
Ad.6 Der var genvalg
Ad.7 Der var genvalg
Ad.8 Der var genvalg
Formanden sluttede med at ønske alle en god sommer

Formand

il§[rils*

Kohavens grundej erforening
25. juni 2Ol7
Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 24.6.2017
kl. 10.00 ved bomme mod fællesarealet, Rævehaven
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2.Valg af referent
3. Godkendelse af vedtægtsændringer
- § 3, Medlemskab:

Gammeltekst:

For at kunne optages som medlem skal hver parcelejer indbetale et indskud. Dette indskud skal
udgøre 20 % af det årlige kontingent i indmeldelsesåret. Ved ejerskifte betales nyt indskud. Ved
ejendommens overgang til arvinger ved den tidligere ejers død, indtræder arvingerne eller
arvingen direkte iforeningen uden at betale nyt indskud.
Medlemmerne er pligtige til at melde adresseforandring senesf I dage efter flytning.
Ny tekst
Medlemmerne er pligtige til at melde adresseforandring senest 8 dage efter flytning.

-

§ 4, Kontingent:

Gammeltekst:

e r ti I betal i ng 1 . januar og srdsfe frist for rettidig indbetaling er 7. februar.
Ny tekst
Kontingentet forfalder til betaling 1. januar og sidste frist for rettidig indbetaling er 15. februar.

Ko nti n g e ntet foffald

Ad.

1

Henrik Olsen, Rævehaven 4 blev valgt

Ad.2
Formanden blev valgt
Ad. 3 Begge ændringer af vedtægterne blev sat under afstemning samlet og
enstemmigt vedtaget.
Uden for dagsordenen blev to emner taget op af medlemmer:
- Der var flere der udtrykte utilfredshed med det arbejde vores vejmand har udført
år. Bestyrelsen ser på sagen og kontakter en ny.
- Flere rejste spørgsmålet om der er mulighed for at modtage post fra foreningen
via mail. Bestyrelsen ser på det og vender tilbage generalforsamlingen 2018.

Dato '?-,
Dirigent
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