Referat fra ordinær generalforsamling d.12. juni 2016 .
Dagsorden:
1)Valg af dirigent.
2)Bestyrelsens beretning
3)Forelæggelse af regnskab for 2015.
4)Forslag fra bestyrelsen ,herunder fastsættelse af kontingent.
Kontingent uændret:250 kr.
5)Forslag fra medlemmerne, som skal være formanden(Lars P.,Nr.7) i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.
6)Valg af bestyrelse. På valg er : Gitte Dammose, Kenny Bjerregård og Lars Benkjær. (Alle
modtager genvalg).
7)valg af suppleant.
8)Valg af revisor.
9)Evt.
Referat:
1)Dirigent blev Torben Johansen (nr.12).
2)Formand Lars Petersen beretter om:
-Ørstedvej:
Der arbejdes stadig med at påvirke kommunen angående hastighed og cykelsti. Lars P har
også kontakt til lokalrådet.
-Legepladsen:
Der er kun enkelte ting i Legepladseftersynet der skal rettes (legeredskaberne skal rengøres
og males , faldunderlag renses og efterfyldes)på vores fælles arbejdsdag
.
-Hjertestarter:
Vi har haft kontakt til Kratvænget om fælles indkøb. Men de har valgt ikke at ville have en
mere da der er kommet en udenfor hallen ,søen og en ved brugsen. Derfor har bestyrelsen
valgt at sætte indkøb af hjertestarter på standby.
-Kontakt til kommunen vedr. Grønne områder:
Der er et god samarbejde med de ting der skal gøres.

Vej og sti:
Kenny har fået overdraget alle papirer da Nick valgte at stoppe i bestyrelsen. Han har kontakt
til kommunen og presser på angående lys og asfalt på stier fra Bojsnap krat om til Kratvænget.
-Hastighed i Bojsnap krat:
Der er som aftalt på sidste generalforsamling delt en seddel ud til alle husstande i Bojsnap
Krat med en opfordring til alle om at sænke hastigheden.
3)Forelæggelse af regnskab for 2015 ved kasserer Gitte Dammose. Regnskab omdelt til de
fremmødte. Regnskab blev godkendt.
4)Bestyrelsens forslag er at kontingent forbliver uændret på de 250 kr. Det blev vedtaget.
Alarmeringsliste sendes rundt og opdateres af de fremmødte ved generalforsamlingen resten
sørger bestyrtelsen for at følge op på.
5)Henriette Fyhn nr.19 sendt en mail til bestyrelsen med et ønske at de vil kigge på hvad man
kan gøre for at forbedre stier i Kratvænget. Da stierne ligger i Kratvænget er det noget deres
bestyrelse skal kigge på. Formand Lars P prøver at tage kontakt til deres formand.
Vedrørende hastighed på gaden blev der spurgt om bestyrelsen ikke kunne tage kontakt til
plejehjemmet og deres hjemmeplejer der kommer på gaden. Bestyrelsen vil kigge på hvad
muligheder der er.
Der blev også spurgt til om der er mulighed for at lave Bojsnap Krat om til 30km/t zone .
Bestyrelse vil kigge på hvad muligheder der er.
Der var ønsker om man på hjemmesiden kunne finde de oplysninger man skal bruge til at
indbetale kontingent. Lars P kigger på hvordan det kan løses.
6)Gitte, Kenny og Lars B var på valg . Alle modtog genvalg og blev valgt.
7)Michael Petersen fra nr.22 blev valgt som suppleant.
8)Kristina Møller blev genvalgt som revisor.
9)Michael Petersen fortalte at han ville tage kontakt til kommunen/ Jørgen Lastein angående
den dårlig asfalt vi har i Bojsnap Krat. Inden det ville han gerne have de papirer bestyrelsen
havde vedrørende den dårlige asfalt. Kenny finder de papirer han har og overdrager dem til
Michael.
Gitte Dammose spurgte til om der stadig var/ skulle være et festudvalg.
Da der stadig var stemning for et festudvalg meldt Makia Marcussen (nr.30),Heidi
Lassen(nr.24) og Lisbet Bloch Jensen (nr.20) sig .

