Grundejerforeningen Hømtoppen af 2003

Referat
Generalforsamling i grundejerforeningen ”Hømtoppen af 2003”
tirsdag d. 20. april 2021 kl. 19.00, Georg Kæstels Vej 2, 4100 Ringsted

1. Valg af ordstyrer og referent
Formanden konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, indkaldelsen er modtaget i postkassen
4 uger før d.d.
Allan Hounsgaard blev valgt som ordstyrer og Jørgen Haltrup som referent

2. Valg af stemmetællere efter ordstyrerens bestemmelse
Ikke relevant

3. Bestyrelsens beretning
Ved formanden:
Det er en veldrevet og rolig forening med en sund økonomi
Fællesarealer er velholdte, græsset slåes lbn og støjvolde klippes 1 gang årligt
Vi fik ny formand i 2020 og Mette trådte til som kasserer grundet sygdom
Vi er nu 49 betalende medlemmer incl de 2 ubebyggede grunde på den gamle institutionsplads (Høm Byvej
3 og Ditlevshøj 75)
Vi har fået tilbud fra Fibia om fibernet, tidsplanen kender vi ikke
Kommunes vedligehold af vejkanter og træer: Efter møde 3.4-21, kanter GKV 4 udført, vi afventer kanter
HBV og træerne, der er lovet vedligehold 2 – 3 gange i vækstsæsonen
Borde – bænke er fjernet fra fællesarealet
Der er nedgravet strøm til ny grund på HBV 3
Der har været 1 indbrud i perioden
Rammerne for evt beplantning på fællesarealer undersøges, afventer svar fra kommunen
Der er indgivet høringssvar vedr adgangsvej til lokalplan 316 (det grønne stykke), afventer svar fra
kommunen

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Mette fremlagde regnskab, regnskab blev enstemmigt godkendt

5. Vedtagelse af budget samt fastsættelse af kontingent
Mette fremlagde budget for 2021, budget blev godkendt og kontingent fastsat til kr 300,-

6. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag
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8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelsen:
- Mette Kristiansen er på valg som kasserer, og blev genvalgt
- John Hansen er på valg, og blev genvalgt
Suppleant:
- Inge Ellekjær blev valgt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Jesper Rahn er på valg, og blev genvalgt
Suppleant: Allan Hounsgaard blev valgt

10. Eventuelt.
Ingen bemærkninger
Tak for en god og rolig debat

Med venlig hilsen
Formand Jørgen Brink Haltrup
Tlf 2990 0616

