Grundejerforeningen GRØNHØJHUSE
Dato: 15/3-2020

Aflysning
af generalforsamling i grundejerforeningen Grønhøjhuse 4. april 2020.
På grund af situationen omkring Corvid-19 virusset med tiltag fra regeringen og sundhedsstyrelsen
har bestyrelsen besluttet, at aflyse generalforsamlingen og i stedet skubbe den til vi føler det er
forsvarligt – eller vi evt. suspendere den i år.
Alle de opstillede personer til valg har tilkendegivet, at de er villige til at tage endnu en periode.
Kommentarer til DAGSORDEN.
1. Bestyrelsens beretning v. formanden
Da Finn Nielsen i nr. 27 desværre ikke er blandt os mere, er suppleanten Henrik Juul-Dam
indtrådt i bestyrelsen.
Udført arbejde af entreprenør:
• Der var flere grøfter der skulle renses op, og samtlige underføringer blev spulet igennem.
• Grøftekanter og rabatter er klippet.
• Grøftekanten langs vejen, er blevet klippet 2 gange pga. af sivene.
• Vejen er blevet jævnet og på stikvejene er der blevet lagt stabilgrus i.
• Depoterne er blevet fyldt op.
Som vi alle sikkert ved, var det et regnfuldt efterår, som gav udslag i opgaverne. Tak til jer
der har fyldt i hullerne i vejen. Det har været en stor opgave i det forløbne år.
Vi kan med glæde konstatere, at på trods af det megen vand har grøfterne fungeret fint og
drænet vandet væk som forventet. Sænkning af rørene ved overkørslerne på hovedbækken
og oprensning af grøfterne har helt sikkert været medvirkende til dette.
På generalforsamlingen sidste år blev der besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med
skiltning med angivelse af hvor der var sti. Der er i efteråret blevet sat skilte op, som viser
hvor gangstierne er. Arbejdet er blevet udført af bestyrelsen.
Ved nr 26 var der blevet nyplantet og påbegyndt at sætte hegn op, omkring beplantningen på
fællesjorden. Bestyrelsen sendte en mail og skrev at det skulle fjernes, da det ikke var hans
jord. Han var selvfølgelig velkommen til at opsætte trådhegn på sin egen jord.
2. Fremlæggelse af regnskab v. kassereren
a. Regnskab er udsendt med dagsorden 10/3
3. Valg til bestyrelse – på valg:
a. Knud Erik Villadsen, Karensvej 3 – modtager genvalg
b. Arne Petersen, Karensvej 33 – modtager genvalg
c. Henrik Juul-Dam, Karensvej 53 – modtager genvalg
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4. Valg af suppleant til bestyrelsen
5. Valg af revisorer
a. Knud Vittrup, Karensvej 18 er på valg – modtager genvalg
6. Valg af revisor suppleant
a. Jon Jepsen, Karensvej 59 er på valg – modtager genvalg
Hvis du ikke er enig eller har kommentarer til vores beslutning, er du velkommen til at henvende
dig til formanden eller undertegnede.
Med venlig hilsen
Kern Sloth - kasserer og sekretær
E-mail: kernsloth@gmail.com
Mobil:
+45 30282658

