Referat fra ordinær generalforsamling d.17. juni 2018 .
Dagsorden:
1)Valg af dirigent.
2)Bestyrelsens beretning
.
3)Forelæggelse af regnskab for 2017.
4)Forslag fra bestyrelsen ,herunder fastsættelse af kontingent.
Kontingent uændret:250 kr.
a) Det foreslås, at petanque-banen enten nedlægges, så den ikke skal holdes vedlige eller der
laves et arbejdshold, som står for denne opgave.
b) Ifm. inspektion af legeplads blev der konstateret lidt større ting, som skal repareres til et
beløb på 7-8000 kr. På generalforsamling drøftes, om vi vil bruge de penge eller f.eks.
nedlægge det ene gyngestativ.
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 :
Kenny
Lars B
Mikkel(indtrådt som suppleant for Gitte).
7)valg af suppleant.
8)Valg af revisor.
9)Evt.
Referat:
1)Dirigent blev Henrik Klitskov(nr.20).
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(Jørgen Lastein).
Fortov langs Ørstedvej er blev etableres .Det er ikke en optimal løsning men bedre end
ingenting.

-Legepladsen:
Der er efterfyldt faldsand ved gyngerne, som var en anmærkning fra inspektion i december
2016. Legepladsinspektionen i slutning af 2017 påpegede nogle ting, som skal repareres.
Mere om det under pkt.4.
-Vej og sti:
Kenny har igen haft kontakt til kommunen og presset på angående lys og asfalt på stier fra
Bojsnap krat om til Kratvænget. Kommunen har meldt tilbage at de godt kunne se problemet.
Så det er med på deres ønskeseddel over ting der skal laves når der er penge til det.
-Info om indbetaling af kontingent:
Al info til indbetaling af kontingent kan nu findes på Bojsnap Krats hjemmeside. Og planen er i
højere grad at bruge Face book til kommunikation.
Der blev på sidste generalforsamling nævnt noget om et skilt som det de bruger i kratvænget
når der inviteres til fælles spisning/hygge på fælles arealet .(Festudvalget undersøger
mulighederne).
Til sidst tak til Kenny og Lars for arbejdet i bestyrelsen, og især en stor tak til Gitte som har
været med i bestyrelsen siden foreningens start.(der blev overrakt en buket blomster).
Ingen spørgsmål til beretning(godkendt).
3)Forelæggelse af regnskab for 2017 ved afgående kasserer Gitte Dammose. Regnskab omdelt
til de fremmødte. Regnskab blev godkendt. (Henrik Klitskov nævnte at han manglede at
aflevere regninger på vedligehold af hjemmeside.)
4)Bestyrelsens forslag:
a) Jette/Ole (nr.9) og Kirsten/Leif(nr.10) meldte sig til at passe og vedligeholde petanquebanen. Leif undersøger hvad der skal til for at banen kan bruges igen og hvordan det skal
gøres og hvad det kommer til at koste. Bestyrelsen tager derefter beslutningen til om det skal
gøres.
b)Der blev fra flere fremmødte medlemmer foreslået at nedlægge det ene gyngestativ og pille
taget af rutsjebane tårnet. Bruge pengene på nogle andre legeredskaber eller spare op til en
helt ny legeplads. Det blev ved håndsoprækning vedtaget. Bestyrelsen går videre med dette.
kontingent forbliver uændret på de 250 kr. Det blev vedtaget.
5)Forslag fra Bjarke Fyhn(nr.19) om indkøb af heste bremse fanger til Bojsnap Krat.
Der blev lavet et lille udvalg bestående af Torben(nr.12)/Henrik(nr.20)og Bjarke(nr19) som
skal undersøge om der er et behov for disse fanger og om de andre medlemmer i Bojsnap Krat
også mener det er et problem med heste bremser. De melder tilbage til bestyrelsen som så
tager den endelige beslutning.
6)Kenny var på valg . Modtog genvalg og blev valgt.
Lars B var på valg. Modtog ikke genvalg.
Makia(nr30) meldte sig og blev valgt.
Heidi(nr24) meldte sig og blev valgt.(som erstatning for Gitte/Mikkel)

7)Leif (nr.10)blev valgt som suppleant.
8)Kristina Møller blev genvalgt som revisor.
9)Makia(nr.30) mente man skulle gøre noget ved dammen ved kælkebakken. Vil undersøge
muligheder og spørge i Bojsnap Krat om der er stemning for det. Bestyrelsen arbejder videre
med det.
Leif(nr10) mente det skulle gøres noget ved flise pladsen. Bestyrelsen kigger på
mulighederne.
Torben(nr.12) nævnte endnu engang at der er problemer med at folk overholder
klippeplanen. Og nævnte vigtigheden af dette for at kommunen bliver ved med at overholde
deres del af den aftale der er kæmpet hårdt for at indgå.
Bestyrelsen skal kigge på muligheder for løsninger på dette problem.

