
Referat fra den ordinsre generalforsamling mandag 31. marts 2014.

Tilstede: 9,35,51,56,111,149,155,183 & A/B Stenrosen. i alt 9 !

1. Valg af dirigent. Blev advokat Steen Ternstr0m.

2. Bestyrelsens beretning: Ved fastelavn deltog ca. 85 b0rn og voksne. Flere fra bestyrelsen og enkle

grundejere har fSet styr pS legepladsen, der er blevet malet, ordnet ukrudt, lavet kant, nyt tag, gulv

,gynger og nyt grus. Der er blevet udskiftet sten ved veje. Reparation af noget asfalt ved nr. 9. Der er

faeidet traeer ved begge indk0rsler til omrSdet, pga. sygdom og de 0delaegger belaegningen disse traser

blev faeldet gratis imod at fS traaet. N0dde buskene er blevet ordnet i 2013. Efterf0lgende? Legepladsen

fik ros, stien ved nr. 9 ikke lavet si godt, fliserne der er blevet lavet ikke sS godt ved indk0rselen ved de

lave nr., revner i ny asfalt. Svar: Bestyrelsen gSr en runde og kikker i omra'det. Derefter blev

beretningen godkendt.

3. Regnskab 2013? til regnskabet. Noter # ved regnskab mangier bla. Ved adm. + net og forsikringer.

Gebyr til betalingservice mm. Mere udspecifikation og noter ? 40.000 kr. til vejfond i stedet for 30.000

kr. Det er samme konto i banken. Der efter blev regnskab godkendt.

4. Ingen indkommende forslag.

5. Uaendret kontingent. Flere noter og adm. Godkendt budget 2014.

6. Valg:

Formand Helen Nielsen nr. 183.2ir.

Paile Andersen nr. 35. 2 ar.

Michael Nielsen nr. 51.2 &r.

Malene Smidstrup nr. 56.13r.

Ingen 0nskede at vaere bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af revisor og suppleanter.

Bjarne Kristensen Valgt 2 ir.

Suppleanter 1 ar. Kent Johansen nr. 65 & Stig S0llested nr. 69.

8. Vedr. udlejning af A/B Stenrosen faelieshus. Der er abnet igen for udlejning.

Der er ansat en ti! at taelle op og se efter at der er gjort ordentligt rent. S§ lejen er steget med 155 kr,

Efter m0det blev der talt om der er generelt k0res for staarkt pi omrSdets veje.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15.

Dirigent S. Ternstr0m Referent J.Kogsb0II,


