Boderne Grundejerforenings generalforsamling søndag d. 26 juli 2020
Referat:
1. Dirigent: Steen Kildesgaard (nr. 42B) – Tue Kristensen (nr. 93) og Jørn Holm (nr. 36) stemmetællere.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og at 43 stemmeberettigede var
til stede.
2. Formanden indledte med mindeord over afdøde formand Poul Aksel Eriksen og 1 minuts stilhed.
Formanden aflagde derefter beretning suppleret af Philip (vedr. lokalplansarbejdet). Begge
beretninger blev taget til efterretning og vil blive lagt på vores webside under ”arkiv”.
På spørgsmålet om asfalteringen af det sidste stykke af markvejen (Dorte nr. 57) kunne der
fortælles, at der var og vil blive hensat midler til dette.
3. Kasserer Gunnar gennemgik regnskabet som blev godkendt. Regnskabet er tidl. sendt ud til
medlemmerne og vil blive lagt på websiden.
4. Formanden gennemgik derefter budgettet, som blev godkendt med den kommentar, at bestyrelsen
vil afholde ekstraordinær generalforsamling/alternativt høre medlemmerne, hvis der er grundlag
for at gå videre med advokatundersøgelsen vedr. lokalplanen.
Forslag om at undersøge muligheden for en el-ladestander på P-plads.
5. Valg til bestyrelsen:
Arne Ipsen. Gunnar Tindborg og Poul Ellehøj blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Gitte Nielsen
(nr. 71 og 96) i stedet for Philip Marker som har solgt. Hasse Larsen (nr. 43) blev genvalgt som
suppleant, Niels Jørgensen (nr. 46) blev genvalgt som revisor og Leila Madsen (nr. 16) som
revisorsuppl.
6. Ingen indkomne forslag.
7. Roseprisen blev uddelt til Bjarne Funch (nr. 51/52) og blev takket for det store arbejde, der er lagt i
bekæmpelsen af hybenroser på skråningen mod P-pladsen
8. Tur Kristensen (nr. 93) redegjorde for sine tanker om en plejeplan for fællesområderne. Oplægget
indeholdt dels tanker om hvilke vækster, som vil være plejeværdige og hvilke (især rynket rose)
som vi bør være over. Desuden at sikre en mangfoldig fauna og lade nogle af områderne f.eks.
langs markvejen være legeområder. Bestyrelsen vil drøfte oplægget og – i samarbejde med Tue –
komme med forslag til konkrete tiltag, som vi kan tage os af på arbejdsdagene.
Førstkommende arbejdsdag vil blive lørdag d. 10/10 kl. 10. Mødested: på p-plads oven for dalen.
9. På spm. Fra Lasse Henriksen (nr.61) om administrationsgrundlaget oplyste fomanden, at vi stadig
reguleres som landzone og at det er deklarationen, som regulerer vores indbyrdes rettigheder.
Bo Wolf Andreasen(nr. 89) tilbød første hjælps kurser
Der blev nedsat et udvalg til at undersøge muligheden for at etablere sauna/vinterbadefaciliteter.
Poul Ellehøj tovholder.
Desuden arbejdsgruppe vedr. pleje af fællesområder. Tue (nr. 93) er tovholder.
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