Grundejerforeningen
Nonbo – Bækkelund – Hald Ege

Referat fra ordinær generalforsamling
- afholdt i Egekværnen, torsdag d. 15. november 2012 kl. 19.30

1.

Valg af dirigent
Ad 1/ Peter (Egeskovvej 47) blev valgt til dirigent

2.

Formandens beretning
Ad 2/ Godkendt uden bemærkninger

3.

Gennemgang af regnskab
Ad 3/ Regnskabet blev godkendt, med en enkelt anmærkning fra revisorerne. Anmærkningen går på at der ikke
er kommet betaling (ca. 4000,-) fra Viborg Kommune for de gange der er ryddet sne på cykelstien til
Bækkelund. Der rykkes for betalingen. Regnskabet er trykt på bagsiden af referatet.

4.

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen indstiller at kontingentet fortsat er på 400,- pr husstand
Ad 5/ Enig generalforsamling fastsatte at kontingentet fortsat er 400,- pr. år pr. hustand.

5.

Debat om oprettelse af vejfond for de private fællesveje i området ml. Niels Buggesvej og Granvænget og for
Slugten.
Ad 6/ Vores private fællesveje trænger snart til vedligeholdelse og derfor ville det være hensigtsmæssigt at der
blev oprettet separate vejfonde under grundejerforeningen. Men dette er vanskeligt, da der ikke er pligt til at
være medlem af grundejerforeningen. Derfor blev det besluttet at en underudvalg under grundejerforeningens
bestyrelse arbejder videre med mulige løsningsmuligheder og desuden udarbejder økonomisk overslag over
den løbende vedligeholdelse af vejene. I første omgang er det området ml. Niels Buggesvej og Granvænget der
fokuseres på, da asfalten her er ældst.

6.

Fælles indsats for at sikre at skoven fremover ikke bliver brugt som depot for haveaffald, opbevaring af
brænde mv.
Ad 6/ Der var på generalforsamlingen stemning for at det er Statsskovdistriktet/skovfogeden der selv skal
håndhæve regler omkring brug af skoven og at det ikke er en opgave der ligger i grundejerforeningens regi.

7.

Valg af formand
Ad 7/ Toke Erslev blev genvalgt som formand.

8.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant – Jesper Bjerregaard og Gerner Revall Klærke er på valg.
Ad 8/ Begge bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg.

