Grundejerforeningen Harevænget,
mødereferat 2021
Emne: Generalforsamling
Formål med mødet: General orientering, Regnskab, Budget, indkomne forslag, valg af
bestyrelsesmedlemmer og formand samt suppleant, eventuelt.
Ordstyrer: Torben
Referent: Thomas Lykke
Dato: 21-06-2021
Tidspunkt: 19:30

Bestyrelsesmedlemmer: Torben (Formand), Ulrik,
Steffen og Thomas
Ikke fremmødt:
Anders

Sted: Harevænget 5

Antal fremmødte medlemmer: 5 personer

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1. Valg af ordstyrer

Bestyrelsen forslog Torben

2. Valg af referent

Bestyrelsen forslog Thomas, fra bestyrelsen

3. General orientering

Generalforsamlingen er rykket til nu pga. Covid-19
Ingen sne medførte 0 kr. til udgifter til posten
snerydning
Harevænget 39 er ved at være færdig
Ingen arrangementer eller aktiviteter i 2020, dog
Sankt Hans
Favrskov kommune overtager vejen til april måned
2022

4. Årsregnskab 2020

Ingen sne medførte 0 kr. til udgifter til posten
snerydning
0 kr. i rente. Ingen negativ rente da det er en forening
Regnskab godkendt

5. Budget 2021

Snerydning sættes til 5.000,- da der næsten ikke har
været noget først på året
Kontingent sænkes til: 75,- pr. år. for boliger under
100 kvm og 100,- kr. for boliger over 100 kvm.
Der vil fremad blive brugt af vejfondens penge
(opsparet 328.000 kr.) til den årlige drift, for at dække
det årlige underskud.
Dette medfører at de næste ca. 10 år kan
grundejerforeningen drives på et meget nedsat
kontingent.
Budget og kontingent godkendt.
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6. Indkomne forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer,
formand og suppleant
a) Valg af formand, Torben Møller
nr. 5, genopstiller
b) Der skal vælges 2
bestyrelsesmedlemmer.
Steffen og Ulrik genopstiller
c) Suppleant

Ingen indkomne forslag.

a) Torben, valgt som formand
b) Steffen og Ulrik valgt som
bestyrelsesmedlemmer
c) Lisa nr. 29 er valgt for 2 år i 2020

8. Valg af revisor, Finn nr. 25,
genopstiller

Finn, nr. 25, valgt.

9. Evt.

Der bliver et ca. 100 x 6 meters bælte langs stien på
det grønne areal som ikke bliver slået. Ideen er at
gøre lidt for biodiversiteten. Hvis det ikke virker, kan
arealet slås igen og det har ikke koste en krone.
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