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Referat af ordinær generalforsamling Mandag 30.3 2005 kl. 19
Formanden Poul Christiansen bød velkommen og startede på mødets dagsorden:

1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Nils W.Liljestrand som blev valgt med akklammation.

2. Formandens beretning:

3.



Sidste år blev det foreslået at foreningen skulle melde sig ind i Parcelhusejernes Landsforening. Dette
forekom bestyrelsen for dyrt i forhold til hvad man opnåede, det er derfor besluttet at man i stedet
tegner en bestyrelsesansvarsforsikring.



Det er blevet undersøgt og der er generel enighed om at kloakkerne i foreningen område tilhører
Værløse Kommune



Den 60-års jubilæumsfest som med stort flertal blev vedtaget på generalforsamlingen 2004 bliver
afholdt lørdag 28.5.2005. Der blev godkendt kr. 60.000 + kr. 10.000 til en børnefest. Festerne er slået
sammen og det afsatte beløb på budgettet er kr. 73.000. Der blev rejst spørgsmål fra en grundejer om
rimeligheden i beløbet, men det blev bevilget sidste år uden indsigelser og forberedelserne er nu
allerede godt igang.

Forelæggelse af revideret regnskab for 2004:
Regnskabet var sendt ud med indkaldelserne og blev godkendt uden anmærkninger, dog blev der forespurgt
om det ikke var hensigtsmæssigt at samle vore penge på en konto.

4.

Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen forslag hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne.

5.

Fremlæggelse af budget:
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget. Kontingentet forbliver uforandret kr. 150,-

6.

Valg af kasserer:
Den nuværende kasserer Claus Bidstrup blev genvalgt.

7.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand Peter Fahnøe og Jens Warrer ønskede at udtræde af bestyrelsen. Øvrige medlemmer
genopstillede og blev valgt sammen med Johannes Hansen og Jette Wittmack.

8.

Valg af bestyrelsessuppleant:
Jørgen Wohnsen blev valgt.

9.

Valg af to revisorer:
Claus H.Clausen og Peter Fahnøe blev valgt.

10. Eventuelt:
Vi har fået at vide at NESA kommer og graver kabler ned og at der i den forbindelse kan opstå gener i skel etc.
Medlemmerne opfordres i givet fald til at tage kontakt til foreningen som så vil informere kommunen.
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Efterfølgende var der stor tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer som begge har været med i mange år og
begge fik overrakt en smuk kurv med vin mm. Derefter var der lodtrækning blandt medlemmerne om 1, 2 og 3
flasker dejlig vin.

