REFERAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019
GAMMEL HINNERUP GRUNDEJERFORENING
Afholdt: Onsdag 24/4-2019 på Kaffebaren, Hinnerup
Ad 1
Valg af dirigent: Lars Børresen, som konstaterer at der er rettidigt indkaldt.
Ad 2
Formandens beretning: Michael Mogensen gennemgår seneste års arrangementer, samt fortæller om hvad der er
blevet arbejdet med siden sidste års generalforsamling. Herunder at der er anskaffet en ny ekstra container, da det
var blevet trangt med pladsen. Det blev også nævnt at Hinnerup Container Service, hvor vores container står, i årets
løb er gået konkurs, men at det ser ud til at de kan blive stående hos den nye pladsejer som er E. Trasborg.
Derudover blev det også nævnt at der i det ”nye år” vil blive arbejdet på at møde nye beboere ved havelågen,
optimere bookingsystemet, genoptage sommerfesten som et årligt tilbagevendende arrangement samt at vi vil
gentage alle de sædvanlige succesfulde arrangementer som vi kører hvert år.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Ad 3 + 4
Aflæggelse af regnskab: Lars Nysten gennemgår regnskabets hovedtal og regnskabet bliver enstemmigt godkendt.
Budgettet for 2019-2020 gennemgåes og godkendes. Kontingentet for 2019-2020 fastsættes uændret til 250 kr. pr.
husstand.
Ad 5
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Michael Mogensen og Jørgen Gislum genvælges for 2 år. Luisa Steen
Holmboe vælges ind for 2 år istedes for Brian Henriksen. Ann Cecilie Enemærke genvælges som suppleant for 1 år.
Det lykkedes ikke at finde 2 suppleanter, men generalforsamlingen valgte at gå med kun en, da det ikke tidligere har
vist sig nødvendigt at gøre brug af suppleanterne til en bestyrelsespost.
Ad 6
Valg af revisor og revisorsuppleant: Grethe Vahl-Jensen genvælges som revisor. Palle Lund Østrup vælges som
revisorsuppleant.
Ad 7
Rettidigt indkomne forslag: INGEN
Ad 8
Evt.: Brian Henriksen og Lars Børresen takkes for god arbejdsindsats.
Efter generalforsamlingen i foreningen samt den efterfølgende generalforsamling i Vejfonden blev der hygget en god
times tid i Kaffebaren, Hinnerup med både vådt og tørt.
Tak for en hyggelig aften til alle fremmødte
På bestyrelsens vegne
Mvh Michael Mogensen

