Generalforsamling I Rodskov-Eskerod Beboerforening
Onsdag d. 28. februar 2018

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Christian Højlund er valgt og konstaterer, at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt
og dermed lovlig.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2017.
Beretningen blev fremlagt og efterfølgende vedtaget.
På aktivitetsområdet blev der foreslået et julearrangement samt f.eks. kortspil eller andet
til herreaften.
Mht. udvidelse af p-forhold blev tankerne om at inddrage grunden taget godt imod. Der
blev diskuteret parkering foran porten, hvor der står ”Privat parkering”. Fakta er at der må
parkeres på hele pladsen, bortset fra foran porten. Dette er aftalt mellem
beboerforeningen og beboerne, imod at beboerne holder det levende hegn mellem
ejendommen og parkeringspladsen.

3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Leif fremlagde regnskabet.
Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor kontingentindtægter er så lavt sat for 2018.
Dette er fordi der til dato kun er 2 fra Kaløvighusene, der er tilmeldt.
Der blev spurgt ind til, om der kan gøres mere for at huske folk på at få betalt kontingent.
Det der allerede gøres er: personlig uddeling af velkomstpakke, der mindes om det på
husstandsomdelt program samt på Facebook og nyhedsmail.
Det blev foreslået at lave reduceret entré til aktiviteter for medlemmer, men dette mente
generalforsamlingen ikke ville gøre en forskel, og det er desuden besværligt at
administrere. Det blev også foreslået, at man minder om det ved arrangementer.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
- Ingen indkomne forslag
5. Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens budgetforslag
og fastlæggelse af kontingent.
Leif fremlagde budgettet, som er et konservativt budget. Budgettet blev vedtaget.
Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende kontingent, dette blev vedtaget.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Michael Gorm har trukket sig fra bestyrelsen i utide. Leif og Lene er på valg, begge
genopstiller. Marianne Skov er som suppleant på valg og genopstiller.
Jenni Mendez stiller op.
Leif, Lene og Jenni blev valgt til bestyrelsen.
Marianne Skov modtog genvalg. Finn Arne Hansen stiller op som suppleant og blev valgt.

7. Valg af én revisor.
Hans Iversen stiller op og modtog valg.

8. Eventuelt.
Det blev foreslået at have langskaftet ta-tøj til buffet samt mulighed for at spritte hænder
af for at imødegå bakteriespredning.

