Referat af ordinær generalforsamling i
Kongeåparkens Grundejerforening
Mødet afholdt tirsdag d. 10. marts 2015 kl. 19.30 på Hotel Vamdrup
Deltagere: 20 beboere fra 19 husstande

Emne

Bemærkninger

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens
beretning

4. Kasserens
beretning

5. Valg til
bestyrelsen

Niels Vejrup fremlagde
årsberetningen. Der har ikke været
mange aktiviteter ud over oprydning
på legepladsen og fjernelse af farlig
lege-tårn.
Henrik Pold fremlagde regnskabet
for 2014 samt budget for 2015. Der
er i 2014 overføret DKK 15.000 til
opsparing i vejfonden.
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af
kontingent på 1.200 DKK. Som
information blev i 2014 kun stillet
DKK 1.000 i regning hos den enkelte
husstand, da forhøjelsen ikke kunne
fås med i PBS-trækket. Derfor
foreslår bestyrelsen at den
manglende kontingent bliver trukket
sammen med kontingentet for 2015
som vil derfor være DKK 1.400 for
2015 og derefter igen DKK 1.200.
Budget for 2015 blev fremlagt, men
kræver ifølge vedtægter ingen
godkendelse.
På valg er

Besluttet
Poul Lange
Matthias Rüdinger
Beretningen blev godkendt af
generalforsamlingen.

Regnskabet blev godkendt af
generalforsamlingen.
Afstemning om bibeholdelse
af kontingent eller forslag om
nedsættelse af kontingent til
DKK 950 pga. pause i
indbetaling til vejfond.
Afstemning: 12 stemmer for
bibeholdelse, 7 stemmer for
nedsættelse. Dermed er
uændret kontingent
besluttet.

Begge er genvalgt af
generalforsamlingen

Niels Vejrup, Nr 47
og
Matthias Rüdinger, Nr 1
6. Valg af
suppleanter
7. Valg af revisor

Tom Stilling, nr.11 valgt
Palle Corydon genvalgt som
revisor
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Emne

Bemærkninger

8. Valg af revisorsuppleant
9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

Besluttet
Ingen suppleant valgt

Ingen forslag modtaget
Forslag indgivet af bestyrelsen:
1) Vedtægtsændringer (bestående af
rettelse af stavefejl og grammatik
samt mulighed for fremsendelse af
forsalg på elektronisk vis.

Vedtægtsændringer
godkendt.

2) Forslag fra bestyrelsen til
lovliggørelse af legepladsen i forhold
til rapport fra Kolding Kommune

Efter udførlig debat og
afstemning om forslaget fra
bestyrelsen til opførelse af ny
gyngestativ og sandkasse. 10
stemmer for forslaget, 6
stemmer imod.

3) Etablering af miljøstation til
bortskaffelse af papir og glas i
fællesrådet mellem etape 1/2 og 3
Hul i vejen i etape 3 i nærheden af
påkørt pullert. Bliver istandsat
hurtigst muligt.
Der er stadig et problem med
lastbiler der ”havner” forkert i
Kongeåparken pga. forkerte GPS’er
eller lignende. Bestyrelsen prøver
med en yderlig henvendelse til
kommunen om der gøres noget ved
skiltning eller andre muligheder.

Afstemning: Ingen stemmer
for etablering.
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