
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR GRUNDEJERT'ORENINGEN
BIRKETING/BUHLSVEJ - VIUF

Tirsdag den 28. februar 2012 i Viuf forsamlingshus.

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Claus Jacobsen som dirigent, dette blev vedtaget
Bestyrelsen foreslog Helle Karlskov som referent, dette blev vedtaget.

Bestvrelsens beretning

Der var ikke så meget at fortælle i år, kommunen er stadig ikke færdig herude, området vil blive
gennemgået inden så længe mht. vejbelægning og der vil også blive eftersyn af hækkene og evt
udskiftninger. Så vi har stadig ikke overtaget de asfalterede veje.

Vedr. området ved søen er der en beplantningsplan fra kommunen, den har de ikke overholdt, så de

er villige til igen, at se på, om grundejerne må sætte andre hække end bøg.
Bestyrelsen har forhandlet sig frem til 10 års gararfii på de asfalterede veje, dette gælder fra vi
overtager.
Græsrabatterne er ikke beregnet til parkering, reparation af kørespor betales af grundejerne, så vær
lige opmærksom på det også når der er gæster, man kan godt passere selvom der holder biler på

vejen.
Hvis man ser posten kører op over, det gør de nogen steder, må man gerne pænt fortælle, at de skal
holde sig på vejene.

Aflæggelse af regnskab

Kasserer Søren Østergaard fremlagde regnskab, dette blev godkendt.

Vedtagelse af budget oe fastsættelse af kontingent

Budgettet blev vedtaget og kontingentet fastsat til kr. 2000,00 om året.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Alle på valg ønskede genvalg, alle blev genvalgt.

Valg af revisor og suppleant

Begge genvalE

Eventuelt

Vedr. affaldsøerne, er grundejerne tilknyttet en bestemt og det bedes overholdt, at man kun benytter
den man er tilknyttet.

Formanden takkede for god ro og orden, samt de fremmødte for interessen.

I



8. Evt.

Der blev snakket om aften/nat belysning. Thomas Jensen har snakket med
Trefor, der er nogle områder, der er meget mørke om aftenerlnatten, men
umiddelbart kan det ikke ændres.

Der er nogle, der har haft ubudne gæster i redskabsrum og andre der har set
nogen luske rundt i området om aftenen, derfor blev der foreslået, at vi laver
en gruppe/kæde sms, dem der vil være med, skal give deres mobilnr. Til
bestyrelsen.

Sidste år blev der arrangeret Sct. Hans bål ved søen, dette blev godt modtaget
og derfor vil bestyrelsen igen i år lave bål ved søen.

Hvis der er nogle, som har ideer/ønsker til evt. borde/bænke, grillplads eller
andet ved søen, vil bestyrelsen gorne høre om det.

Formanden takkede for god ro og orden, samt interessen blandt de
fremmødte.


