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GENERALFORSAMLING
Referat fra ordinær generalforsamling i H. C. Andersenkvarterets Grundejerforening.

Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00 hos Frie Funktionærer, Overgade 24, 5000 Odense.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Leif Typkær blev valgt.
2. Formandens beretning.
Den skriftlige beretning blev omdelt og offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Efter formandens mundtlige beretning var der bemærkninger til følgende emner:
Parkering og kørsel i området. De opsatte påbuds- og forbudstavler respekteres ikke. Henstilling til områdets beboere om at gå først med at overholde reglerne.
I forhold til lysreklamerne på BG-bygningen blev der fremsat forslag om at undersøge hvor mange, der er generet af lyset. Der blev desuden fremsat forslag om indsamling af underskrifter mod reklamerne.
Formanden gav tilsagn om, at bestyrelsen vil behandle forslagene på førstkommende bestyrelsesmøde.
Herefter blev beretningen godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, hvor årets resultat blev et overskud
på kr. 7.611,00 medens egenkapitalen ultimo 2015 udgjorde kr. 71.619,00.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Fastsættelse af kontingent
Efter indstilling fra bestyrelsen blev kontingentet for 2016 fastsat til kr. 150,00.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelse
På valg er Jørgen G. Jørgensen og Mads Bering, der begge er villige til genvalg
Jørgen G. Jørgensen og Mads Bering blev genvalgt.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Verner Nielsen og Pia Ullerhus, der begge er villige til genvalg.
Pia Ullerhus blev valgt som 1. suppleant og Verner Nielsen som 2. suppleant.
8. Valg af revisorer
På valg af Lise Lotte Bang og Jørgen Larsen, der begge er villige til genvalg.
Lise Lotte Bang og Jørgen Larsen blev genvalgt.
9. Valg af revisorsuppleant
På valg er Gunhild Bue, der er villig til genvalg.
Gunhild Due blev genvalgt.
10. Eventuelt.
Intet.

Odense den 7. marts 2016

Leif Typkær
Dirigent.

