
Generalforsamling 2009

Potentilvej i Taastrups Generalforsamlingsreferat 28. april 2009

1.       Valg af dirigent: valg af Jon Nielsen accepteret

2.       Formandens beretning for den forgangne periode. René fortalte om følgende:

o   Fælles arealer overtages af foreningen, undtagen genplantning af plantebælter, som stadig
    er L&Rs ansvar
o   Betaling for plantebælte vedligeholdelse
o   Der har været klager over at beboer dumper affald på vores fælles arealer, derfor henstiller
bestyrelsen til at ingen beboer dumper affaldsting på fællesarealerne i fremtiden
o   Bondemanden har ikke kunne holde sin bjørneklo på marken ved siden af søen, derfor havde
ham og kommunen fundet ud af det kunne være smart med kreaturer bag søen. Disse kreaturer
skulle så have adgang til vores sø areal. Dette har bestyrelsen sagt nej til på foreningens vejene og
det blev bakket op af foreningen på generalforsamlingen
o   Pr. 1.10.2009 bliver der nedsat en overordnet generalforsamling hvis formål er vedligeholdelse
af fællesarealerne i Kragehave området. Det bliver vores formand René som skal deltage på
Potentilvejs vejene.
o   Der blev nævnt alle de dejlige socialarrangementer festudvalget har afholdt i år
o   Til sidst en tak til bestyrelsen for deres arbejde i det forgangende år.

o   Spørgsmål til formandens beretning:

o   Mangler ved overdragelse af fællesarealer: møgbunke ved søen. Der rettes henvendelse til L&R
o   Vedligeholdelse af plantebælterne: Delte meninger, men overvejende tilslutning til at vi bruger
nogle penge på at få vedligehold områderne
o   Søen bør renses snart? Og hvad med vandstanden når de begynder at arbejde på Grønttorvet?
Bestyrelsen undersøger forholdene

3.       Aflæggelse af regnskab 2008 (Rene fremligger) Regnskabet godkendt

4.       Indkomne forslag fra medlemmer
o   Festudvalget havde ønsket flere midler: 13 for 5 i mod: dermed vedtaget
o   Kontingent ønskes forhøjet til 2.400 kr.: 19 for, 1 i mod, 1 hverken for eller i mod: dermed
vedtaget

5.       Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant (Helle Krogh (genvalgt), og Jens Thomsen
(genvalgt))

6.       Valg af revisor og revisorsuppleant (revisor: Jens Dansgaard (genvalgt), Revisorsuppleant:
Kim Larsen, (genvalgt))

7.       Valg af administrator (vi har ingen administrator)

8.    Eventuelt



o   Formanden kunne orientere om at Poplerne på stien ved Lavendelvej
o   Der blev kommenteret at det var godt med fester i foreningen, det giver bedre sammenhold
o   Ekstra spor på jernbanen, der er ikke hørt noget om det er blevet vedtaget, de er stadig i gang
med undersøgelserne
o   Legeplads: det savnes, hvis I har lyst til at være med i et udvalg kontakt Debbie i nr. 16


