Referat af ordinær generalforsamling d. 30. august 2020
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af regnskab for 2019
4) Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet også sættes til 450 kr. for i år.
På mødet fremlægges forslag til indkøb af nyt udstyr til legepladsen.
5) Forslag fra medlemmerne, som skal være formanden (Lars, nr. 7) i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen
6) Valg af bestyrelse. På valg er:
Kenny (nr. 5), modtager ikke genvalg
Heidi (nr. 24), modtager genvalg
Makia (nr. 30), modtager genvalg
7) Valg af suppleant
8) Valg af revisor
9) Evt.

Referat:
1) Henrik Klitskov (nr. 20) valgtes som dirigent
2) Lars Petersen (nr. 7) berettede på vegne af bestyrelsen om:
Legepladsinspektionen i slutningen af 2019 påpegede flere ting, som ikke er i orden. Det er
besluttet helt at skrotte det nuværende udstyr, som også har gjort det godt, og indkøbe
nyt. Det var den vigtigste grund til at hæve kontingentet (midlertidigt) i 2019, som foreslås
fortsat i 2020.
Der har været fortsat kontakt til Jels Lokalråd og politikere om trafiksikkerhed på Ørstedvej.
Der tales stadig om at etablere en 2-1-vej. Nu er det i hvert tilfælde etableret hævet flade
ved sportscentret, som dog ikke hjælper på høj hastighed længere ude af Ørstedvej. Det er
blevet foreslået Vejen Kommune at flytte hajtænderne ved udkørslen fra Bojsnap Krat til
bag ved fortovet. Det er man ikke indstillet på, da det netop er et fortov.
Der har været god kontakt til kommunen ad flere gange vdr. grønne arealer, udgåede
træer, afløb af vand fra fællesarealet mv. Sidstnævnte er blevet afhjulpet noget.

Hjemmesiden (www.bojsnap-krat.dk) er i funktion igen, og er bygget op helt fra ny. Her
findes de grundlæggende informationer om grundejerforeningen, indbetaling af
kontingent, klippeplanen mv.
Det er konstateret, at ved kraftig regn/skybrud er der nogle gange problemer med at få
vandet til at løbe hurtigt nok væk fra vejene, da ikke alle afløb er placeret hensigtsmæssigt.
Bestyrelsen opfordrede til, at man er opmærksom på, om afløb i vejen er ved at være groet
til i græs eller på anden måde blokeret.
Henrik Klitskov foreslog, at man også kan tage individuel kontakt til kommunen vdr.
trafiksikkerhed, højhastighed og ønsket om en cykelsti langs Ørstedvej, så der kommer
større bevågenhed om problemet. Lars Petersen oplyste, at hastighedsgrænsen ikke kan
sættes længere ned end de nuværende 60 km/t, så længe vejen ligger i landzone og
arealerne langs den ene side af vejen er ubebygget.
3) Kasserer Heidi Lassen fremlagde regnskabet for 2019, som blev uddelt til de fremmødte.
Regnskabet udviser et overskud på 8.711 kr. og en samlet formue ved udgangen af 2019 på
36.233 kr. Regnskabet blev godkendt.
Torben Johansen (nr. 12) spurgte til udgifter til velkomstgaver. Bestyrelsen oplyste, at man
har valgt ikke længere at uddele velkomstgaver for ikke at risikere at overse nogen, men
alle tilflyttere vil modtage et velkomstbrev, så snart man er opmærksom på det. Det blev
foreslået, at det kunne være et fast punkt til bestyrelsesmøder, at man får overblik over
tilflytning. Oplysninger om dette kan ikke fås automatisk.
4) Bestyrelsen fremlagde forslag om at indkøbe nyt stort gyngestativ plus endnu et
legeredskab til legepladsen. Redskaberne skal så vidt muligt være vedligeholdelsesfrie. Den
samlede udgift vil være 25.000-30.000 kr. Der var tilslutning til dette, og det blev besluttet
hurtigst muligt at fjerne de gamle legeredskaber, som er defekte. Rasmus Mamsen (nr. 27)
tilbød at hjælpe med det. Indkøb af legeredskaber vil ske til foråret. Det blev forslået at
gøre området med faldsand en smule mindre over mod lævolden, så de store græsklippere
kan komme den vej forbi. Desuden blev det opfordret til, at man holder med, om der
samles vand på legepladsen om efteråret/vinteren, hvor der kan blive behov for at spærre
det af.
I forlængelse af planerne for indkøb til legepladsen foreslog bestyrelsen, at kontingentet
for 2020 også fastsættes til 450 kr. som i 2019 (200 kr. højere end tidligere). Dette blev
vedtaget.
5) Der var ingen indkomne forslag.
6) Heidi Lassen (nr. 24) og Makia Marcussen (nr. 30) blev genvalgt. Henrik Klitskov blev valgt
som nyt medlem.
7) Kenny Bjerregaard (nr. 5) blev valgt som suppleant.
8) Kristina Møller (nr. 3) blev genvalgt som revisor.

9) Henrik Klitskov oplyste, at Det Kriminalpræventive Råd tilbyder app’en Nabohjælp, som kan
anbefales til forebyggelse af indbrud og er meget sikker.
Jette Schmidt (nr. 9) foreslog, at det grønne område ved kælkebakken (øst for stamvejen)
kunne omdannes til blomstereng fremfor bare at være græs med mælkebøtter. I
forlængelse af dette, blev det foreslået, at det også kunne være et bredt bælte med
blomster, som nogle landmænd har gjort evt. som forsøg.

