
Referat af ordinær generalforsamling
den 18. april 2018

Til stede: 15 stemmeberettigede parceller.

1. Valg af dirigent. Steen Bach blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden
 Godkendt

3. Regnskabet for 2017 v/kassereren
 Godkendt
  
4. Budget for 2019 v/kassereren
 a) Fastsættelse af Kontingent for 2018. Foreslået uændret 150 kr.
 b) Vejfondsbidrag for 2018. Foreslået uændret 1.350 kr.
 Godkendt.

5. Snerydningsaftale 2018/2019
 Bestyrelsen anbefalede at den kiggede efter et alternativ til den nuværende aftale med 

Snevagten. Dels pga prisen og dels pga utilfredshed med at der saltes og ryddes meget ofte 
nu hvor aftalen er med betaling pr. gang i modsætning til tidligere, hvor vi havde et abonne-
ment og hvor de sjældent rykkede ud. Bestyrelsen har med i prioriteringen, at der er 

 tilfredshed med at vejene har været så farbare i år pga den hyppige saltning.
 
6. Indkomne forslag
 Et medlem havde foreslået opsætning af en eller flere skraldespande ved parkeringspladsen 

pga af alt det skrald der ligger - især de mange hundeposer der er kastet ind over hegnet.
 Bestyrelsen kigger på mulighederne.

7. Valg

Formand Jørn Jensen Ole Borchsvej 18 40 91 96 20 På valg 2019

Kasserer Kent Johansen Ole Borchsvej 21B 61 68 31 42 Genvalgt

Sekretær Agnete Glendrup Stadfeldtsvej 2 60 63 67 44 På valg 2019

Webmaster Henrik Stuckert Ole Borchsvej 30 Genvalgt

Medlem Jeppe Herring Ole Borchsvej 46 Genvalgt

Suppleant Allan Bauer Stadfeldtsvej 12 På valg 2019

Suppleant Søren Jacobsen Ole Borchsvej 63 Genvalgt

Revisor Ole Land Ole Borchsvej 8 Genvalgt

Revisor Steen Bach Ole Borchsvej 27 På valg 2019

Revisorsuppleant Peter Wiwe Stadfeldtsvej 11 Genvalgt

Revisorsuppleant Jørgen Jørgensen Stadfeldtsvej 17 På valg 2019
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8. Eventuelt
 Til information er to af foreningens medlemmer blevet en del af Valby Lokal Udvalg:)

 Det blev foreslået, at vi holder en ekstra generalforsamling om året, så der ikke går så 
lang tid mellem vi mødes. Pga af det forholdsvis lave fremmøde på generalforsam-
lingerne - denne gang med 15 parceller repræsenteret ud af 90 - blev løsningen at en 
af bestyrelsens årlige møder blev åben for alle - så man kan komme med forslag og få 
løbende indflydelse her. Og at initiativer til fx fastelavn eller fælles vedligeholdelse af 
Hjertet kunne tages initiativ til gennem en interessegruppe eller i facebook gruppen.

 Det blev spurgt ind til, hvordan vi har placeret/investeret de næsten en million kroner vi 
i fællesskab har sparet op. Der kunne umiddelbart ikke ses en løsning, hvor vi kan få en 
bedre løsning end den vi har nu.

 

På bestyrelsens vegne 

Jørn Jensen
Ole Borchsvej 18
Formand e-mail: formand@gf-ankeret.dk  
Telefon: 40 91 96 20
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