21-042019

Grundejerforeningen Oksevej Syd
v/Frank Engesgaard Jensen, Oxford Alle 2 B, 2300 København S
Tlf. 4126 9433 mail: gfoksevejsyd@gmail.com

Referat
Fra generalforsamling på Aalbæk Gl. Kro lørdag den 20. april 2019.
Til stede var ejendommene
21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 55, 57, 65, 69, 85, 89 og 95.
Valg af dirigent og referent:
Torben Lohse Friis valgtes som dirigent og Jette Hovaldt som referent.
Generalforsamlingen konstateredes lovligt indvarslet.
Bestyrelsens beretning:
Der har i det forløbne år været tre ejerskifte på ejendommene.
EU Persondataforordning. Bestyrelsen registrerer de nødvendige oplysninger om
medlemmerne for at kunne være i stand til at varetage foreningens forpligtelser i
henhold til lokalplanen. Det drejer sig om Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse
og indbetalinger af kontingent. Medlemsoplysninger videregives ikke til trediepart,
men kontakt formidles via foreningen. Ved ejerskifte opbevares medlemsoplysninger i
fem på i henhold til regnskabslovgivningen. For at undgå ”interessekonflikt” er der
etableret en ny mailadresse til foreningen: gfoksevejsyd@gmail.com.
Nedlægning af fibernet og kabeltv forløb uden problemer, og der har kun været få
problemer i forbindelse med ibrugtagning.
Aagaard entreprenør har overtaget vedligeholdelsen af vores veje. Det er lidt billigere
end tidligere. Vi får vedligeholdt stamvejen 4 gange årligt, og ellers ved behov – både
stamvej og stikveje.
Stor ros til medlemmer og gæster i sommeren 2018. Ikke en eneste overtrædelse af
afbrændingsforbud i forbindelse med tørken.
Aflæggelse af regnskab:
Regnskabet fremlagt og godkendt. Der er p.t. ikke udestående kontingenter.
Stor ros til Claus for at have fået det klaret.
Rettidigt indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne § 9, stk. 4 vedtaget.
Det er nu muligt at stille forslag til generalforsamlingen frem til 14 dage før
afholdelse.
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent m.v.:
Claus fremlagde budget, som ikke afveg meget fra tidligere år. Foreningen er
økonomisk godt kørende lige for øjeblikket, hvorfor kontingentet blev foreslået nedsat
til kr. 300,- pr. parcel i 2019.
Budget og kontingent for 2019 vedtaget.
1

21-042019

Grundejerforeningen Oksevej Syd
v/Frank Engesgaard Jensen, Oxford Alle 2 B, 2300 København S
Tlf. 4126 9433 mail: gfoksevejsyd@gmail.com

Valg af formand:
Frank Engesgaard Jensen (nr. 65) genvalgt.
Valg af suppleant:
Torben Lohse Friis (nr. 89) genvalgt for 2 år.
Valg af ny suppleant for 1 år (og derefter i 2 års perioder).
Bjarne Skov Andersen (nr. 55) valgt
Valg af revisor og suppleant:
Ulf Mogensen(nr. 73) genvalgt som revisor og Henning Skov (nr. 37) genvalgt som
suppleant.
Eventuelt:
Enkelte træer på fællesarealet har det ”ikke for godt”. Området gennemgås for at se,
hvad der kan/skal gøres ved det.
Lidt i samme forbindelse. Når der bliver beskåret træer og buske, så venligst at sørge
for at afklippede grene ikke ligger og ”skæmmer” området.
Generalforsamlingen sluttede herefter med fælles kaffe og snak.
God sommer og på gensyn den 11. april 2020.

Frank Engesgaard Jensen
Formand

Jette Hovaldt
Referent
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Torben Lohse Friis
dirigent.

