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G eneralforsam lingen anno 2010 er historie, men den er dog væ rd at huske for det historiske tæ tte kampvalg
om dirigentposten. Herudover skulle der vise sig et m æ rkbart g e neratio nsskifte i bestyrelsens bem anding.
Kønskvoteringen taler vi ikke om, eftersom der kun e r to kvinder i bestyrelsen. Derimod er
ennem snitsalderen gået m æ rkbart ned, hvilket er et brud på et årtis tradition.
Finnebyboerne rykker sig, det er uom tvisteligt. Bare vent til det for alvor udm ønter sig i bestyrelsesarbejdet.

Referat fra generalforsamling
Form an d en s beretning
Lokalplan Lokalplanen afstedkom spørgsm ål fra salen om opnåelse af byggetilladelse, æ ndringer af vinduer
og gam le servitutters beskyttelse mod Lidl-Iignende projekter. Debat men ingen entydige konklusioner.
Forslag om afholdelse af beboerm øde, hvis ikke væ sentlige beboerønsker im ødekom m es i et nyt forslag fra
kom m une. General forsam lings diskussion om hvorvidt den m anglende im ødekom m else af beboer ønskerne
er lovlig. Det er den desvæ rre. Ole Skou, den nu afgåede form and, næ vnte en lovet uddybning punkt for
punkt fra pågæ ldende politiker (em bedsm and).
Beretning godkendt
R eg n skab v/Kurt Handberg
Ø konom ien ser pæn ud - overskud på 7.257,43 kr. Antal m edlem m er 89.
Ny kasserer opfordres til at kontakte de enkelte vejform æ nd med henblik på m obilisering a f flere betalere.
Påpeger den skæ ve fordeling a f betalere. G enn em snittet er 72 pct. betalende.
Lille Finneby ligger endnu ringere i statistikken, hvilket m åske skyldes, at girokortet ikke blev om delt
sam m en med Finneposten, da der blev indkaldt til generalforsam lingen i foråret 2009.
Det var en svipser, der desvæ rre også gentog sig i år.
Kurts forslag om at lægge o p lysn in g er om, hvem der betaler til G rundejerforeningen på nettet, træ kkes
tilbage, da det form odentlig ikke er lovligt. Iflg. Kjeld Hansen fra R ytterknæ gten er der strenge regler i
persondataloven om personhenførbare oplysninger. Det blev diskuteret, om der kunne væ re andre m odeller
til indkassering af flere kontingenter, fx oplysning om adresse i stedet for navn, offentliggørelse a f betalende
efte r disses accept (med anvisning på, hvordan man kan træ kke sin accept tilbage, hvis det m åtte ønskes),
lister over betalere/ikke betalere til vejform æ nd eller en form for sm iley ordning. Måske kan nogle a f disse
forslag virke som inspiration for den nye bestyrelse.
A fstem n ing - regnskabet godkendt.
Fastsæ ttelse af kontingent - uæ ndret kontingentbeløb vedtaget. Satserne pr. husstand er altså - ligesom
sidste år - 100 kr. for pensionister og husstande, hvor begge er fuldtidsstuderende.
For alle andre er prisen 200 kr.
Den nye bestyrelse
H enrik Faaborg, Svanekevej 5, er ny form and
Kirsten Nellem ann Nielsen, R ytterknæ gten 9, blev næ stforkvinde
K ristian Tylén, Åkirkebyvej 4, er vores nye kasserer

Je spe r Moesbøl, Arnagervej, (arbejder videre med lokalplan),
Jeppe Seirup, Arnagervej 5, assisterer med regnskabet
Kirsten Elley, Due Odde 3, suppleant, supplerer med Fin nepost
Arne Tannebek, Due Odde 5, laver Finnepost
Knud Dall, Ham m er Odde 4, revisor
Henrik Andersen, Svanekevej 5, revisor
Uden for dagsordnen
A pplaus til de afgående m ed lem m er fra den gam le bestyrelse.
Sm ørrebrød godkendt.
Lokalplan: Der spørges, om lokalplanudvalget fo rtsæ tte r som ad hoc udvalg af hensyn til kontinuiteten. Ole
svarer, at lokalplanudvalgsarbejdet er afsluttet. D erim od fortsæ tter han og de øvrige udpegede som
repræ sentanter for deres respektive høringssvar. Det blev der udtrykt tilfredshed med.
Trafik: Det påpeges fra salen, at børns leg på vejene a f og til skaber farlige situationer - der er et ønske om
at indskæ rpe trafikregler. Det overvejes at få m alet hajtæ n d e r på stikvejene, dahøjrevigepligten ikke altid
overholdes,
Dirigenten: Kjeld Hansen takker for god ro og orden.
S o m m e rarra n g e m en tet d 21. A u g u st 2010.
S om m erfesten finder sted på børnehavem atriklen.
I år bliver det et efterm idd ags/aften-arrangem ent . Vi begynder med kaffe og
Kage, som efterfølges af T o u r de Maison, altså en rundgang i finnehusene, hvor man bliver inspireret af
hinandens måde at bo på og m åske udveksle ideer til "bygge om losninger".
Kl. 17 tæ nder bestyrelsen op i grillen, og alle m edbringer selv salat og kød.
Da som m erarrangem entet tit er m angfoldighedens scene, ville det væ re rigtig
dejligt hvis der igen i år blev danset tango, arrangeret jam , solgt legetøj på
loppem arked og tæ ndt bål.
Hvis der popper gode ideer op, eller æ rm erne er fy ld te med kreative forslag, vil bestyrelsen gerne vide det
inden den 19 august af hensyn til k oordin erin gen.(skriv til redaktøren eller næst.Form a)
Lokalplanen
Et lille men vigtigt udpluk af lokalplansarbejdet:
Ango W inther (S) har fortalt, at forvaltningen orienterede teknisk udvalg den 22. m arts 2010. På få punkter
kunne den im ødekom m e os. Som svar på spørgsm ål fra forvaltningen om, hvad den nu skulle gøre, blev
følgende taget til referat: U dvalget anbefalede for byrådet at der frem sæ ttes et forslag til en bevarende
lokalplan. I dette ligger ifølge Ango W inther, at forvaltnin gen må lave et udkast fæ rdigt og sende det til
byrådet. D erudover sagde W inther, at em b ed svæ rket kan ikke kom m e længere, og nu må planen videre til
politisk behandling. Vi vil så få chancen for at overbevise politikerne i teknisk udvalg om, at nogle punkter
skal ændres. Teknisk set kom m er et udkast først i byrådet, som så sender det til teknisk udvalg.
Maling
I fald et hus træ nger til m aling, kan H en rik Fåborg, S vanekevej 5, kontaktes, idet der via ham kan skaffe
rabat hos Flugger på Søren Frichsvej.
F acebook Henrik Fåborg har oprettet en gruppe på Facebook, hvor alle er velkom ne til at melde sig ind og
deltage og byde ind med stort og sm åt
H jem m eside
På w w w .fin n e b ye n .d k kan du finde m ailadresser, frem tidige billeder a f bestyrelsen, den historiske
beretning om lokalplansarbejdet i hele sin udstræ kning o g ....ja, huse til salg. H jem m esiden er et besøg

