
Grundeierforeningen Munkevanget

Generalforcamling søndag den 21. august 2016 kl' ll'00
på det grønne fælleeareal

Deltagere: 17 Parceller af tlil

Dagsorden: Pkt. {. Valg af dirlgent

PIG 2. BGretning fra bestYrclsen

pkt. 3. Frcmlaggelse af det rcvidercde tegnskab

pkl 4' Forslag fra bas§relsen, herunder fastlaggello af kontingent

Pl«t 5. Forslag fia medlemmerne
pl(t 6. Valg til bectyrelson
pkt. 7. Valg af suppleanter til bestyreben
pl(t 8. Valg af rovisor og r€visol§uppleant

Pkt 9. Eventuelt

Formanden, Henri Boye Hansen, bød velkommen til de 17 ftemmødte parceller.

ad. okt. '1. Valo af dirlqent

Bestyrelsen forslog Lars Halberg (MV' 49),..som blev valgt'
Oir6ånt"n konstatårede, at genååforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægteme.

ad. okt 2. Beretnlng fra bestvrelsen

Henri Boye Hansen aflagde beretning fra bestyrelsen om foreningens aktiviteter, i året 2015-2016

Sommerfest:

Vi havde i forbindelse med generalforsamlingen i 2O15 den traditionelle sommerfest med 39 tilmeldte, der

havde en fin aften med god mad og godt selskab.
V tråæi på stor titslutniig igen næ-sie gang, som bliver i 2017, da sommerbsten holdes hvert 2. år.

Grøn dao:

Den 25 oktober 2015, havde vi "grøn dag". Mange parceller deltog og ca. 40 bøm og voksne deltog i det

åtte*Tigende "erifpårfl, som §usannsog Michael MV' 26 lagde garage til'

Dagens opgave var bl.a. at iælde de rønnebærtræer, der dækkede for lyset fra vort områdes nye lamper'

vi holderiår, fælles efieråBrengøring iMunkevænget, søndag d.30. oktober 2016 klokkan 10.

Fællesveie:

Der er fortsat nogle prbblemer med reetableringen af belægningeme efter at Fibia har etableret fibemet i

,o* årø4". Aåttårealeme er repareret, men mangler en lovet efterfølgende slutbelægning'

Bestyrelsen har fulgt den afialte plan for fomyelee af flisebelægningeme på fællævejene, og der er i år

lagt ny belægning, på følgende områder

Belægning nr. 5 ved MV nr. 21+37, samt belægningen på stien mod Munkestien ved MV. 10+12.

Endvidere har entreprenøren mpaæret tidligere udførte belægninger på garantien og eftergåel de gamle

belægninger.

Ber€tningen gav lkke anlednlng tll spørgsmå! og blev godkendt
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ad. pld. 3. Ftemlaqoelse af det r€videredo r€gnskab
Det rcviderede regnskab blev gennemgået af vor kasserer lnge Møller.

Arets resultat er + kt. 12.625,02 og egenkapitalen er i alt på kr. 116.741,19

Der er efter regnskabsafslutning sket udskiftning af belægninger, så foreningens saldi d.d. er kr. 25.436,20
på driftskontoen og kr. 17 .361 ,24 på vejkontoen.

Det oplystes, at vi nu modtager betaling fra ejendomsmægleme når vi sender informationer i forbindelse
med hussalg i området.

Regnskabet gav ikke anlednlng til spørgsmål og blev godkendt

ad. plt 4. Fotrlag fra bostyrolsen. herunder fastlæooolse af kontinqent

Bestyrelsen foreslår.et samlet kontingent på kr. 2.000 pr. år ( kr. 1.000 til driftskontoen og kr. 1.000 til
vejkontoen), med indbetaling i november.

Forclaget blov vedtaget

ad. pkt. 5. ForElag fla medlermmemo

Forslag fra Tove og lb Larsen (tvlv. 6):

Forlag om at fælde 3 moreltræer ud for MV.6, da den nedfaldende frugt sviner og bladene fra træerne ender i

de omkringboendes haver.

Evt. kunne stubbene ændres til små blomsterkummer og dermed tjene det oprindelige formå|, at sikr€ der ikke
bliver kørt på græsset.

Beslutnino: Efter nogen drøftelse om fældning kontra beskæring blev det vedtaget at fælde to træer, der
er tættest på birketræeme og lade stubbene stå som 'blomsterkummed og hvis det bliver nødvendigt at
foretage en mindre beskæring af det blivende træ.

Forslag fra Kaja og Torben Pedersen (MV.12):

ønske om hjælp til fiemelse af den store mængde blade, der kommer fra platantræet ud for MV.12 og
moreltræeme ud for MV.6. Der var ikke ønske om at få trcet iældet.

Beslutning: Efrer nogen drøftelse om beskæring af tuæet, meldte omkringboende naboer sig og tilbød
hjeelp med opsamling og bortkørsel af blade.

ad. olG 6. Valg fi! bestyrclsen

Formand Henri Boye Hansen, MV.5 Genvalgt

sekretærvagn Dahlgaard, MV.17 Genvalg

Lal§ Halberg MV.49 Nyvalst

ad. pkt 7. Valg af suppleanier tll bGtvrel.en

Lis Holm lvlv. 4'l Genvalgt

ad. okt 8. Valq af rcvlsor oo revisorcuooleant

Revisor : Bestyrclsen for§log genvalg af Torben Pedercen (MV. 12)

Revieorsuppleant: Bestyrelsen forslog genvalg af Lise Jensen (MV. 15)

Begge tovisorer blev genvalgt



ad. Dkt 9. Eventuelt

pK.9.1:
Fra flere parceller blev det bemærket, at ukrudteafbrændingen i området går for tæt på græsset, der
svedes, så joden frilægges og løber ud'på flisebelægningen efter regns§|.

PK.9.2:
Emst Blach lvlv. 1 påtalte, at fældningen af træeme ved indkørslen til Munkevænget sidste år, havde
bevirket, at lastbileme nu ved udkørsel ta området kører ind over rabatten ind mod hans parcel og
foreslog at der genplantes et træ.

Beslutning: Bes§relsen vil drøfte en løsning vedrørende pkt. 9.1 og 9.2 på et kommende
bestyrelsesmøde.

PK.9.3:
Det oplystes, at der er kommet en henvendelse fa "Klyngehusene' MV. 41-49, om at grundejerforeningen

udskifter eksisterendd småsten med fiser i stis)/sbmet mellem husene.

Der er fra LC Anlæg indhentet et overslag på k på kr. 53.650 for en 90 cm brcd frisegang.

Beslutnino: Det aftalGs, at forslaget drøfies inEmt mellem de berørte parceller og at der til næste
generalforsamling fremsendes forclag til be§luining.

pkt. 9.4:

I forbindelse med generalforsamlingen takkede b€styrelsen for hjælpen gennem året til :

Torben MV.12 (revisor) og Niels MV. 31 (pasning af forcningem materiel) med on vingave'

Foreningens "grønne mand', Frcde MV. 20, kunne ikko deltage i generatforsamlingen, men vil senere modtage
en Ulsvarcnde gave

Dirigenten, Lars Halberg sluttede mødet og gav ordet til formandon Henri Boye Hansen, der sluttede
gengrelforsamling og takkede for fremmødet.

Lars Halberg (MV 49) n Dahlgaard (MV 17)


