Odense, den 17. marts 2016

Refereat af Generaforsamling 14.3.2016
Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt 14. marts 2016 i hus 88, Blangstedgårdsvej. Der
var mødt 41, fra 30 husstande, incl. 5 bestyrelsesmedlemmer.
Inden generalforsamlingen startede var der tema indlæg om klimaforholdsregler i et villakvarter. Se
mere om temaindlægget på foreningens hjemmeside www.avlskovparken.dk.

Generalforsamling 2016:
1.Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Uffe Høybye til aftenens dirigent. Der var ikke andre forslag og Uffe Høybye
blev valgt som dirigent. I tilfælde af afstemning blev Susanne Arnstedt valgt til stemmetæller.
Uffe kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formanden berettede om foreningens virke i 2015:
Der er etableret 6 nye bede mellem etape 2 og 3. Der var kommentar om at det var bart om
vinderen. Planlagt overdragelse af vejbelysningen til foreningen i 2016/2017 er droppet af Byrådet.
Der blev spurgt om kommunen gør belysningen lovlig selv om vi ikke skal overtage den.
Asfaltvejenes tilstand er blevet kortlagt, og der er indhentet tilbud på ny belægning. De mest
nødvendig fliseopretninger er foretaget. Visse steder står flisegange under vand når det har regnet.
Ønsket om fortov langs stamvejen i forbindelse med udstykning af Åbrinken er ikke imødekommet
hos udstykker. Humlebogruppen sørger for reparation af vejene, og manglende lysmast reetableres.
Støjskærm er planlagt opført indenfor et par måneder.
I øvrigt henvises til den skriftlige beretning.
3. Regnskab.
Regnskab for 2015 blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger.
4. Behandling af forslag.
4.1. Bestyrelsens Handlingsplan 2016:




Punkt 1: Ukrudtbekæmpelse, anslået 11.000
Punkt 2: Plantning af 2 egetræer trækkes tilbage, anslået beløb 12.600 overføres til flisereparation.
Punkt 3: Plantning af bed sektion 1, vest ved cykelsti, anslået 37.000. Kommenteret med god ide.
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Punkt 4: Vedligeholdelse (græsklipning m.v.), kr. 70.000,-.
Punkt 5: Opgradering af legepladser/boldbaner, anslået 10.000,Punkt 6: Vejbrønde renses, anslået 8.500
Punkt 7: Genopretning af fliser, anslået 12.000,-,plus 12.600 idet punkt 2 er trukket.







Punkt 8: Vedligeholdelse af veje, afsat 150.000,- fra vejfonden.
Punkt 9: Skt Hansbål. Gerne med båltaler igen. Anslået 2000,Punkt 10: Ekstra skilte med Nabohjælp, anslået 1.600,Punkt 11.: Klimaudfordringen – analyse/forslag
Punkt 12: Vedligeholdelse af hjemmesiden.

4.2. Disponering af vejfondens midler: Foreløbig plan vedtaget uden bemærkninger. Planen
finpudses løbende. Der henvises til omdelte regneark på vejfonden, der viser at vi har en sund
økonomi til vedligeholdelse af vore veje.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Genvalg af Lars Holm, HTV 325, Nyvalg af Brian Mouritzen, HTV 273, Nyvalg af Michael Larsen
HTV 165.
Valg af suppleanter: Jacob Madsen, HTV 223B, og Dorte Jarbøl, HTV 329.
6. Valg af 2 revisorer.
Der var genvalg af Torben Lund, HTV 233B, og Jørgen Nielsen HTV 157. Revisorsuppleant blev
Georg Zilmer, HTV 341.
7. Budget 2016:
Blev vedtaget med ændring jfr. Handlingsplan. Veje og stier øges med 12.600 og 2 egetræer kr.
12.600 droppes.
8. Eventuelt:
Der blev spurgt, hvorfor indkaldelser, regnskab m.v. ikke sendes ud på mail i foreningen. Men det
vil kræve en vedtægtsændring. Desuden er der retslige krav til kommunikationen, at alle skal
varsles rettidig.
Spørgsmål om indsats for at få fortov ved stamvejen. Bestyrelsen vil gøre hvad der kan gøres.
Udkørselsforhold fra Herluf Trolles Vej. Uge 8 var spørgsmålet med på møde hos kommunen. De
vurderer ej behov nu. Men kommunen er ops på det. Der følges op på det.
En kommentar om at der altid er vand ved indsnævringen på HTV og spørgsmål om det kan løses.

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21.15.
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Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Avlskovparken
Bestyrelsen.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand og antenne: Mikael Larsen, HTV 165
Næstformand, sekretær og grønne områder: Carsten Egedal, HTV 251
Kasserer og Trivsel HTV: Anne Marie Kjær, HTV 317
Veje og stier: Lars Holm, HTV 325
Legepladser: Brian Mouritzen, HTV 273
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