Referat fra generalforsamling I grundejerforeningen for Bispeengen
Munkemaen
Dato: 29/3 2016
Fremmødte: 34 + samlet bestyrelse og suppleanter.

1

Valg af dirigent

Ulrik styre ordet.

2

Formandens beretning

Claus Hammerich fremlagde bestyrelsens beretning for 2015.

3

Fremlæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse

Regnskab for 2015 samt budget for 2016 blev gennemgået for de fremmødte af Henrik Faurbye.
Regnskab og budget blev godkendt.

4

Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

5

Valg til bestyrelsen

Genvalgt.

6

Valg af suppleanter

Genvalgt.

7

Valg af revisor

Den nuværende revisor opstiller ikke til genvalg. Henrik Mits overtager posten.

8

Valg af revisorsuppleant

Christian Engelbrecht Bispeegen 92 blev valgt som revisorsuppleant.

9

Fastsættelse af kontingent / godkendelse af budget for 2016

Kontingent forbliver uændret på 900 kr per hustand.

10

Eventuelt

Brummelyd
Christian Engelbrecht beretter om en brumme-lyd. Christian har været i kontakt med Vand Center
Syd. Bestyrelsen vil gå ind i sagen.
Trafiksanering
Claus fremlægger planen for placering af vej-bump. Bestyrelsen er blevet opfordret til at overveje
etablering af et 5. på bispeengen i nærheden af børnehaven.

Trafik på sti ved skolen
Bestyrelsen blev gjort opmærksom på at der finder en del kørsel sted på stigen ved Søhusskolen.
Stigen er god at betegne som en arbejdsvej og kørsel med bil i forbindelse med arbejde er tilladt
og derfor vil bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke foretage sig yderligere i relation til dette.

Skæve fliser
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på skæve fliser ved Bispeengen 25-27 samt 54.
Bestyrelsen vil ved selvsyn besigtige dette ved næste markvandring og bestille udbedring af disse
ved Nordskov hvis det findes nødvendigt.

Beskæring af træ
Træ ved den gamle præstegård trænger til beskæring.
Vand på sti
Stående vand på sti mellem Bispeengen og Anderupvej. Claus tager kontakt til VandCenterSyd og
forhører sig om denne situation.
Forårsrengøring
Forårsrengøring afholdes 17. april. Invitationer vil blive omdelt snarrest.

