Referat for generalforsamlingen i Grundejerforeningen Solvænget
Mandag den 29. juni 2020 kl. 19:30

Generalforsamlingen blev afholdt på adressen: Skelbrovej 7, 2650 Hvidovre
Fremmødt stemmeberettigede: 9
Referent: Flemming Jørgensen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab for 2019 og budget 2020
Valg til bestyrelsen:
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Revisor:

Bo L. Hansen, Brøndbyskel 18
Aage Rønn, Kirkebroen 69
Flemming Jørgensen, Rebæk Allé 62
Lisbet Clausen, Præstemosen 78
Søren Helstrup, Skelbrovej 7
Vibeke Brun Jørgensen, Rebæk Allé 62

(på valg - genopstiller)
(valgt ind til april 2021)
(valgt ind til april 2021)
(på valg - genopstiller)
(valgt ind til april 2021)
(på valg - genopstiller)

5. Indkomne forslag
a. Snerydning sæson 2020/2021
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Bo L Hansen blev valgt som dirigent.
Det blev noteret at generalforsamlingen ikke blev afholdt i april måned jf. foreningens vedtægter,
hvilket skyldes Covid-19 restriktioner. Men idet indkaldelsen var husomdelt d. 14. juni, hvilket var
14 dage før afholdelse, anses generalforsamlingen som beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning
Det har generelt været et stille år for foreningen.
Efter generalforsamlingen sidste år, og med valg af ny kasserer, har foreningen fået etableret eget
CVR nr. Derved vil det fremadrettet være muligt at skifte kassererposten uden større ændringer.
Der er blevet oprettet mulighed for at betale kontingent via Mobile Pay.
TDC har lagt fiber ned i området, og flere husstande er blevet koblet på.
Som vedtaget på sidste års generalforsamling, varetog Snevagten snerydningsordningen for
vinteren 2019/2020. Den milde vinter resulterede i kun 3 udkald.
Der er blevet etableret nye fliser på kirkebroen.
Maj 2019 var grundejere i Hvidovre Nord indkaldt til orienteringsmøde vedr. mulighed for
etablering af fjernvarme. Bestyrelsen havde sendt en repræsentant. Konklusionen var, at det ikke
var rentabelt efter daværende regler. Reglerne er efterfølgende lavet om i forbindelse med
energiforliget, men bestyrelse har ikke hørt nærmere.
Formandens beretning blev godkendt uden større bemærkninger.

3. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Aage Rønn.
-

Indtægter i alt: kr. 39.941

-

Udgifter: kr. 39.424

-

Årets resultat: kr. 517

Den store kassebeholdning ultimo 2019 skyldes, at betaling til Snevagten sker pr. løbende
måned.
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Det oplyses at der pr. 1. januar 2020 er 2 restance for manglende indbetaling af kontingent for
2019.
Budget for året 2020 blev fremlagt med / uden snerydning.
Regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

4. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen blev genvalg og udgør for 2019/2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formand: Bo L. Hansen, Brøndbyskel 18
Kasserer: Aage Rønn, Kirkebroen 69
Sekretær: Flemming Jørgensen, Rebæk Allé 62
Bestyrelsesmedlem: Lisbet Clausen, Præstemosen 78
Bestyrelsesmedlem: Søren Helstrup, Skelbrovej 7
Revisor: Vibeke Brun Jørgensen, Rebæk Allé 62

5. Indkomne forslag
Indkomne forslag var offentliggjort sammen med indkaldelsen. Der var ikke kommet yderligere
forslag.
5a. Snerydning sæson 2019/2020
Forslaget var stillet af bestyrelsen, og fremgik af indkaldelsen.
Der var indhentet tilbud fra firmaet Snevagten, som de seneste to år har varetaget snerydning for
grundejerforeningen. Tilbuddet var identisk med tidligere år, dog med en mindre prisreduktion.
Afstemningsresultat:
Der var fremsendt 2 gange fuldmagt med ønske om snerydning.
Endvidere var der fuld opbakning blandt de tilstedeværende, hvorfor forslaget blev vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent
Med beslutningen om fælles snerydningsordning blev det foreslået af kontingent for året 2020
blev fastsat til kr. 500.
Betaling kan ske via MobilePay eller bankoverførsel. Yderligere info er vedhæftet referatet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Eventuelt
7a: Kontingentet som udelukkende går til snerydning er fradragsberettiget under
håndværkerfradrag: Benyt CVR-nr: 32790291.
7d: Bestyrelsen vil gerne have email-adresser på alle parceller. Dette vil lette og fremme
kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmer. Oplysninger kan sendes til
postmaster@solvaenget.com med adressen i emnefeltet.
7c: Bestyrelsen vil arbejde videre med muligheden for kun at omdele indkaldelse og opkrævning
via email.
7d: Det er observeret at flere og flere parkere bilen ude på vejen frem for i indkørslen i
grundejerforenings område. Dermed er det blevet vanskeligere at komme ud og ind af indkørsler
og få det fulde overblik af krydsende biler og cyklister. Det opfordres at man bruger sin indkørsel.
7e: Der har tidligere været afhold sommer-vejfest og fastelavn med god succes. Skulle nogle i
foreningen have lyst til at arrangere en vejfest hjælper bestyrelsen gerne med at skabe kontakten
(skriv til postmaster@solvaenget.com).
Bestyrelsen takker for fremmødet.
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