
Referat af Ordinær Generalforsamling
afholdt Søndag 5.maj 2013 på Cafe Rose, Dronningmølle.

Ad. 1.   Valg af dirigent: Hr. Søren Jensen, Birke Alle 2, blev valgt.

Ad. 2.   Godkendelse   af mødeindkaldelse og dagsorden:   Godkendt.
     

Ad. 3.   Formandens beretning: Kopi vedlægges.
Der var som sædvanlig en del snak om forbedringer af trafikforholdene. Bestyrelsen vil tale med 
kommunen om;
1.Ensretning af Poppel Allé.
2.Spejle ved udkørsler til Villingerødvej.
3.Etablering af bump på Villingerødvej, som foreslået af ejerne Birke Allé 9 A.
Et medlem var bekymret for åndedrætsskader p.g.a. vejstøv. Dette kan afvises, brændeovne er 
betydeligt værre.
Et par medlemmer var kede af den grove vejbelægning og mente ikke der var tromlet ordentligt. 
Bestyrelsen er dog sikker på at alt er gået korrekt til.
Der er stadig stemning for en bro over åen. Bestyrelsen vil undersøge sagen.
Etablering af spildevandsledningen berører Birke Allé, Pile Allé og den nedre del af Linde Allé. 
Arbejdet er planlagt til at foregå fra september 2013 til april 2014.
Trods den ringe effekt bliver der opsat et ”Pas på mig” skilt på Poppel Allé, fordi flere beboere 
ønsker det.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad. 4   Kassererens beretning samt godkendelse af regnskab: 
Kassereren gennemgik regnskabet  og bemærkede, at posteringen af udgifter til bortkørsel af 
grenaffald var ændret som aftalt ved sidste Generalforsamling. Alle medlemmer minus et 
konkursbo på Poppel Allé, har betalt kontingent. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad. 5.   Fastsættelse af kontingent og vejbidrag 2013.  Bestyrelsen foreslog uændret vejbidrag kr. 
600 og kontingent til foreningen kr. 200. Enstemmigt godkendt.

Ad. 6. Orientering   fra Vandværket:   J. Hartman kunne fortælle at vores vand stadigvæk er af fin 
kvalitet, og at vandværket afholder Generalforsamling enten 18. eller 25.august.

Ad. 7. Indkomne forslag: Ingen.

Ad. 8. Valg til bestyrelsen:
På valg var: Kasserer Frede Mølgaard , bestyrelsesmedlem Steffi Schüren og bestyrelsesmedlem 
Christian  Albertsen. De blev genvalgt. Willy Petersen blev genvalgt som revisor, Marie Lou fra 
Elme Alle 20 blev valgt som revisor suppleant. 2 bestyrelses-suppleanter blev genvalgt: Kirsten 
Skovgaard, Pile Allé 16 og Søren Jensen, Birke Allé 2.

Ad. 9    Eventuelt:
 Grenaffald vil blive afhentet i uge 23. Salomon foreslog efterårsafhentning, det blev ikke besluttet.
Der var som altid debat om bilernes hastighed, men ingen havde forslag til dæmpning. Ét medlem 
ville gerne have udvidet den støjfri periode, men stemningen i forsamlingen og bestyrelsen var for 
bevarelse af de nuværende regler.
Generalforsamlingen i 2014 finder sted den 4.maj på Cafe Rose.
Formanden takkede for god ro og orden.
Der var 33 fremmødte ud af 205 medlemmer.
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