
Referat fra ordinær generalforsamling
Grundejerforeningen Vejsgårdparken

Tirsdag den 25. Marts 2014
1. Valget til dirigent faldt på Steffen Pedersen, der konstateret generalforsamlingen for lovligt 

varslet og gav ordet til formanden.
2.   Formand Lone Ærenlund fremlagde årsberetning for grundejerforeningen med årets gang og     
kommende opgaver. Der i blandt det videre arbejde med Slagelse kommune. Der efterlyses hjælp 
fra alle beboere, hvis de ligger inde med noget der kan bidrage med arbejdet. Dette kan gøres via 
grundejerforeningens nye facebook side, hvor alle er velkomne med alle former for input.
Årsberetningen gav anledning til en del snak, om de problemer foreningen står med.
Bl.a spurgte 90b ind til den meget omtalte kloaksag, og ville gerne vide hvad bestyrelsen gør i 
denne sag. Og da området ikke er overdraget til foreningen endnu, er det en sag Christian i 102a 
kører som privatperson men forhåbentlig til gavn for hele området. Det blev også forslået at der 
skulle hyres en advokat, og at området med dobbelthusene skulle samles for at drøfte 
kloakproblemet.
Flertallet af de fremmødte mente dog at der skulle bakkes op om Christians videre arbejde, og han 
til gengæld ville videregive informationer når der var nyt i sagen.
Der kom ønske fra 90b om en rensning at rendesten og dæksler samt der er lysmaster der ikke er 
lys i, som bestyrelsen efterfølgende vil undersøge. 
Årsberetningen blev efterfølgende godkendt af forsamlingen.
3.  Steffen Pedersen fremlagde det revideret regnskab for 2013, og der kom flere forslag 
vedrørende restancer i kontingentindbetalingen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Budget for 2015 blev også fremlagt, uden videre kommentarer. Budgettet blev efterfølgende 
godkendt.
5. Der blev ikke ændret på kontingentet, som forsat vil være 800,- pr. halvår.
6. Valg af bestyrrelse samt bestyrelsessuppleanter.
             
  På valg:
  Formand Lone Ærenlund - Genvalgt
  Kasser Steffen Pedersen - Genvalgt
  Bestyrelsesmedlem Lars Adelsten - Genvalgt
  Suppleant Claus Dahl - Genvalgt
  Suppleant Klaus Thers - Genvalgt
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
    Michael Poulsen - Genvalgt
    Brian Frimark - Genvalgt




8. Der er ikke modtaget nogen indkomne forslag.
9. Bestyrelsen forslog en vedtægtsændring som betyder at en deadline for indkomne forslag 
rykkes til 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
10. Evt.
     * Husk at rydde sne på hele fortovet.
     * Græsslåning og saltning bør vurderes bedre så det ikke gøres så tit, det vil blive drøftet med 
vækst og miljø.
     * Der efterlyses et mere socialt sammenhold og evt. arrangementer.
     * Fra tidligere generalforsamling blev der snakket om et rottehul ud for nr 88b, som der stadig 
skal følges op på.
     * Det forslås fra 90b at der blev lavet en fælles arbejdsdag, med diverse oprydning og mindre 
vedligeholdelse. Bestyrelsen vil drøfte dette på næste bestyrelsesmøde.
     * Beplantningen ud over fortovet ved børnehaven er for stor, og en borgerhenvendelse burde 
løse det problem.


