Generalforsamling i Grundejer-og Beboerforeningen Tvebjerg 2017.
Mødet blev afholdt den 26.09.2017 i Jutlander Bank, Himmerlandsgade 74, 9600 Aars

Til stede fra bestyrelsen:
Helene Reffstrup Møller, Kjetil Norderud, Else Friis, Gitte Færch samt 3 beboere.

a. Valg af dirigent.
Gitte Færch fra nr. 36 blev valgt.
Gitte konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, da den var annonceret i Aars Avis 6.
sept. 2017 samt ved skiltning på stamvejen fra samme tid.
b. Bestyrelsens beretning v/formand Helene Reffstrup Møller
Siden sidste generalforsamling – 4 bestyrelsesmøder.
Konstitueringen kan ses på foreningens hjemmeside: Tvebjerg.dk
Vi har fået nogle henvendelse fra beboere, ligesom vi selv har taget nogle opgaver op:
1. Vi har i samarbejde med Tvebjergs Venner forsøgt at få kommunen til at fælde de
selvsåede træer i vådområdet omkring Herredsbækken.
Der har været meget vådt i sommer, så de har endnu ikke kunnet gøre det; men jeg
talte med Martin Hostrup, som er kommunens ansvarlige på området, så sent som i
dag.
Han lover, at de så snart som muligt inden for den nærmeste måned vil rydde de
gråpil, som de kan komme til, og at hvis der bliver god frost i vinter, så tager de igen
så meget som de kan komme til.
2. Boldbanen er fræset og sået til igen, så den er nu efter bestyrelsens opfattelse
velfungerende.
3. Kommunen har udskiftet alle pærer i gadelysene på Hans Egedes Vej til LED-lys.
Der mangler kun 3, som bliver udskiftet snarest.
Årsagen til, at de ikke allerede er skiftet, er at der har været hække, som medførte
at elektrikerne ikke kunne komme til standerne.
Alle 3 steder er dette nu på plads, så vi forventer, at arbejdet er helt afsluttet senest
i januar.
4. Vi har fået en henvendelse fra Andelsboligforeningen, som ønsker en sti etableret
med grus og dræn på tværs af det grønne område.
Det har vi afvist, da hele det grønne område slåes ugentligt og som sådan kan
anvendes som gangareal.
I våde perioder finder vi i bestyrelsen det allerede eksisterende stianlæg
tilfredsstillende for alle.
5. Ellers har det mest været vedligeholdelsesopgaver, som vi har taget os af løbende
Beretningen blev godkendt.

c. Regnskab
Else Friis fremlagde regnskab for perioden 1/6-2016 – 31/5-2017.
Regnskabet viser et resultat på kr. 13.613 og en balance på kr. 578.908.
Regnskabet blev godkendt og kan ses på foreningens hjemmeside.
d. Kontingent
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsætter uændret med kr. 450, hvilket blev
enstemmigt vedtaget.
e. Budget
Else Friis fremlagde budgettet, som var indskrevet i det tidligere fremlagte regnskab.
Budgettet blev vedtaget.
f. Forslag fra medlemmer
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer.
g. Valg af bestyrelse og suppleanter
Lars Højfeldt, Kjetil Norderud og Else Friis var på valg. Der var ikke andre forslag. De
blev alle 3 genvalgt.
Suppleant Kate Rasmussen var på valg, og var villig til genvalg.
Hun blev genvalgt.
h. Valg af revisor og suppleant
Dorthe Rask og Rikke Skov Pedersen var på valg og var villige til genvalg.
De blev begge genvalgt.
i. Evt.
Naboerne omkring den tomme grund nr. 261 har aftalt med ejeren, at de slår grunden,
og at de indtil videre må stille de 2 fodboldmål op på grunden. Der indkøbes 2 nye net til
fodboldmålene.
En beboer foreslog, at der placeres en hjertestarter i området. Der arbejdes videre med
dette.

