Byggeforeningen Vanløsehøj’s Vejlag
Generalforsamling d. 16. april 2009
1. Valg af dirigent
Kim Bachmann blev valgt. Konkluderede at indkaldelsen til generalforsamlingen blev foretaget rettidigt.
Jørgen Bagge blev valgt til referent.
2. Formandens beretning.
Formand Peter Jessen fremlagde sin beretning:
- Robert forsætter som havemand i trekanten, tak for det.
- Vi har fået lagt nye fliser rundt omkring i vejlaget, der er et par stykker der er gået i stykker igen. Disse bliver udskiftet.
- vi har nogle kloakker der skal renses, bl.a. på trekanten.
- Peter vil meget gerne have nogle billeder fra de forskellige festligheder, vi har haft i vejlaget,
som så vil blive lagt på vores hjemmeside. (Der var stor ros til vores hjemmeside fra forsamlingen).
- Renholdelse af fortove og vej er ikke godt nok for flere medlemmers vedkommende. Håber dette forbedres fremover.
3. Regnskab og Budget
Formanden takkede revisorerne (Charlotte Eland og Inge Clement)
- Det er gået godt i år, alle kontingenter er betalt.
Ingen anmærkninger fra revisorerne, eller kommentarer til regnskab eller budget, fra generalforsamlingens deltagere.
4. Fastsættelse af kontingent for 2009.
Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på niveauet for 2008, og det blev vedtaget.
5. Fastsættelse af udgifter til administration.
Bestyrelsen foreslog at fastholde administrationsudgiften på niveauet for 2008, og det blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Sanne Winsløv genopstillede, og blev valgt.
På valg er Kim Bachmann, genopstillede ikke.
Frank Schøller blev valgt.(Slotsherrensvej 70)
7. Valg af suppleanter.
Caspar Elo Christensen blev valgt. (Slotsherrensvej 57)
Frans Knudsen blev valgt. (Slotsherrensvej 55)
8. Valg af revisor og revisor-suppleant
Charlotte Reippuert Eland og Inge Clement genopstiller, blev valgt.
Til revisor-suppleant blev Kim Bachmann valgt.
9. Eventuelt.
Sommerfesten bliver i år holdt hos Lene, Frank, Bo og Lene Slotsherrensvej 70/72.
Yderligere information følger...
Til slut takkede dirigenten for god ro og orden.
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