Referat af generalforsamling
i Finnebyens Grundejerforening 18.3.94
Torsdag den 18.3.1994
afholdt grundejerfore
ningen ordinær gener
alforsamling i Forsam
lingshuset. Tilstede var
20-30 medlemmer.
1. Som dirigent valg
tes Finn Kolling, som
fik dagsordenen god
kendt . Lars Rønnov
blev referent.
2. Beretningen omfat
tede flere punkter:
- Lars redegjorde for
bestyrelsens politik i
store træk: At varetage
medlemmernes interes
ser, primært overfor of
fentlige myndigheder,
at afholde et vist antal
arrangementer med
både børnenes og de
voksnes interesser for
øje, samt at tilbyde
medlemmerne service
tilbud indenfor ram
merne af en ulønnet be
styrelses formåen.
- Bente skulle have re
degjort for forhandlin
gerne om børnehavens
legearealer og legeplad
sen ved hjørnet af bør
nehaven. Men hun var
blevet forhindret, så det
må blive en anden
gang.

- Under medlemstil
- Det blev ved en fejlbud' blev det nævnt, at
de forskellige redska
tagelse ikke nævnt,
ber
lejes ud for kr. 40 el
men:
ler 25 pr. dag ved hen
Der arbejdes stadig på
vendelse til bestyrelsen,
et jubilæumsskrift til
se nedenfor.
1998, hvor Finnebven
Rie redegjorde for for
har 50-års jubilæum.
søget
på at få lukket
Interesserede, der kan
bidrage med materialer Rytterknægtens udkøreller andet, bedes hen seltil Paludanvende sig til komitéen, Miillersvej, som kom
munen foreløbig kun
som skal forsøge at få
vil være med til, hvis
fat i (eller låne til ko
vejene deromkring bli
piering) alt, hvad der
ver privatveje i samme
findes af gamle bille
hug. Andre mulighe
der, avisudklip m.m.
fra Finnebyens historie der blev nævnt, såsom
ensretning, så kun ind
gennem årene siden
kørsel forhindres, eller
1948. Så hvis I ligger
et skilt med gennem
med sådanne materia
ler, må I ikke tøve med kørsel forbudt. Den
at henvende Jer til Lise nye bestyrelse vil arbej
de videre hermed i
Bank Nielsen, Bom
samarbejde med et adholmsvej 11, Kjeld
hov udvalg, bestående
Hansen, Rytterknæg
af Rie Kier Thomsen.
ten 19, eller en fra be
styrelsen. Materialet
skal dels danne grund 3. Regnskabet blev
fremlagt af Margit, da
stammen i et arkiv for
Knud først kunne kom
Finnebyens historie,
dels kan det bruges i ju me senere, diskuteret
og godkendt.
bilæumsskriftet.
Foreningen hensætter
4. Kontingentet, 100
hvert år så vidt muligt
kr for pensionister og
kr. 2000,- på en særlig
150 for alle andre, blev
konto til aktiviteter i
forbindelse med jubilæ fastholdt.
et
5. Der var valg til be

styrelsen, og her skulle
der vælges hele 7, idet
de tre, der var på valg
(Margit, Rie og Lars)
ikke ønskede genvalg,
mens de to, der ikke
var (Knud og Nanna),
tillige ønskede at træk
ke sig. Da man havde
fundet nogle stykker,
som var villige til at gå
ind i bestyrelsesarbej
det, indvilligede Margit
i at tage en runde til.
Bestyrelsen m.fl. kom
til at se således ud, idet
konstitueringen (forde
lingen af bestyrelses
poster) først vil ske på
det første møde:
Bestyrelses
medlemmer:
Margit Hellesøe Clau
sen,
Neksøvej 2
86 16 33 00
Klaus Rye Andersen
Arsdalevej 3
86 10 22 95
Lars Olsen
Arsdalevej 1
8610 85 21
Flemming Johansen
Neksøvej 9
86 16 13 73

6: Evt.
Ove Bank Nielsen
Bornholmsvej 11
86 16 77 03
Af disse skal 3 sidde i
en 2-årig periode, mens
2 skal sidde i 1 år, før
de atter er på valg.
Hvem, der skal hvad,
afgøres på det første
bestyrelsesmøde, og vil
blive refereret i næste
Finnepost. Dette er for
at sikre, at der normalt
aldrig skal skiftes en
hel bestyrelse ud på én
gangSom suppleanter valg
tes:
Annette Holm
Gudhjems vej 12
86 10 10 99
Lars Mortensen
Finnedals vej 1
86 10 02 32

Under dette punkt op
stod livlig debat om en
hel række emnen
Fartbilisme:
Det blev nævnt, at børn
til fods og på cykler
ikke altid er så trafiksi
kre, som man kunne
ønske, og at ikke alle
bilister tager tilstrække
ligt hensyn hertil.
Mange unavngivne og
en enkelt, som man
kender, kører for stærkt
på vejene i Store Finne
by: Bestyrelsen pålæg
ges at overveje mulig
heder for ved skiltning
el.l. at dæmpe hastighe
den, lige som der vil
blive taget kontakt til
ovennævnte beboer.

Snerydning:
Den ny bestyrelse for
søger at få en aftale
med kommunen om at
Suppleanterne er under deres folk, når de ryd
alle omstændigheder
der sne for pensionister
på stikvejene, rydder et
på valg hvert år.
spor midt på vejen, i
stedet for at rydde for
Da den tidligere revi
tovene. Endvidere op
sor, Ove, gik ind i be
fordres beboerne til
styrelsen, blev det na
turligt den tidligere re selv at koordinere sne
visorsuppleant, der
rydningen på tilsvaren
de måde.
blev forfremmet til re
Leif Nielsen
visor, nemlig:
Sandvigsvej 9
86 16 22 17
Søren P. Sørensen
- erklærede sig villig til
Sandvigsvej 1
evt. at indgå i et adhoc86 16 33 81
udvaig der skal arbejde
med snerydningsSom revisorsuppleant
probnlematikken.
valgtes:
Hække
Lars Rønnov
Hække, der vender ud
Rytterknægten 21
til kommunalt ejet om
86 10 20 20
råde - herunder den
rundt om bagsiden af

børnehaven - lider en
kummerlig skæbne.
Bestyrelsen har lovet at
tage problemet op over
for kommunen, som
må tage sine forpligtel
ser lige så alvorligt,
som almindelige borge
re.
Hundelorte
Bestyrelsen vil overveje
en happening af en el
ler anden art, der kan
antyde over for hun
deejere, at de måske
burde overveje at fjerne
de søde dyrs efterla
denskaber, samt hindre
at samme havner i an
dre folks haver.
Finnebyen 20.3.94

Generalforsamling i Finnebyens Grundejerforening
Torsdag d. 17.3.94 kl. 19.30 i Forsamlingshuset
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent. Foreslås uændret.
5. To bestyrelsesmedlemmer er på valg, nemlig forkvinde Margit H. Clau
sen, bestyrelsesmedlemmerne Rie Kier Thomsen, og Lars Rønnov.
Ingen af os modtager genvalg, idet vi alle tre har siddet i 2 perioder, altså 4
år, én af os har endda siddet i en tidligere periode.
Endvidere er suppleanterne på valg hvert år, og Ingelise Sørensen og Ben
te Lomstein modtager ikke genvalg. Knud Veilin og Nanna Hansen er
egentlig ikke på valg i år, men har valgt også at trække sig; begge har gjort
et meget stort stykke arbejde. Knud har siddet i en halv snes år, og Nanna
i 4.
Så 7 nye skal findes, en hel bestyrelse. Deraf skal de 3 vælges for 2 år, og
de 2, der erstatter Knud og Nanna, for 1 år. Og så skal vi have valgt to
suppleanter: De er på valg hvert år. Og vi skal have valgt / genvalgt en re
visor, samt valgt en revisorsuppleant (også på valg hvert år).
*

6. Evt. indkomne forslag.
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7. Eventuelt
Såfremt medlemmer har forslag etc. til g e n e r a l f o r s a m l i n g e n , skal
den Margit H. Clausen, Neksøvej 2, have dem senest 1. marts.
M.v.h.
Bestyrelsen, 3.2.1994
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Generalforsamling den 1 7/3-19 94.
Regnskab fra den 1/1-1993 til den 31/12-1993.

Dato

Tekst

1993

Giro kontingent

5.760,00

1993

Kontant kontingent

2.550,00

9/2-93

Fastelavn

9/3-93

Generalforsamling

7/4-93

Fræser

29/6-93

Pressening

562,50

7/8-93

Sommerfest

7.376,55

4.894,50

28/8-93

Sommerudflugt

2.727,25

92,50

7/10-93

Motorsav

1.000,00

1993

Gaver m.v.

1.187,17

1993

Udleinina af maskiner

Total

Udgifter

Indtæcrter

2 .378,05
280 .05
2.995,00

764.00
18.506.57

14.061 .00

Fræser

2 .250,00
250,00

Stige
Kompostkværn

2.000,00

Højtryksrenser

1.000,00

Motorsav

1.000,00
250.00

Kloakrenser

Ialt

6.750 .00

Bank
Indestående pr 31/12-92

7 . 0 6 2 , 99

Indsat i 1993

8 . 500,00

Hævet i 19 9 3

1 4 . 000,00
145.45

Renteindtægter i 1993

Total

1 5 . 708.44

1 4 . 0 0 0 . 00

1.708 .44

Indestående pr 31/12-93

Giro
Indestående pr 31/12-92

3.837.00

Indsat kontingent i 1993

5.760.00

Hævet i 1993

9.206,25
58 .29

Renteindtægter i 1993

Total

9.655.29

9. 209.25

449 .04

Indestående pr 31/12-93

Pr 31/12-1993
1.708 ,44

Bankindestående

449,04

Indestående på giro
Jubilæumskonto incl. renter på kr 60,84

4.060,84

Kassebeholdning

3.299.04

Total

9.517 .36

Kasserer:
Revisorer:
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