H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening

REFERAT
Ordinær generalforsamling – afholdt tirsdag den 26. februar 2013 på Møntergården
Inden afholdelse af generalforsamlingen gav formidlingschef på Møntergården, Asger Halling
Lorentzen, en grundig orientering om Møntergårdens udviklingsplaner, både på kort sigt, hvor
der arbejdes med udvikling af området omkring Møntergårdskarréen med bl.a. café og
legeplads, samt på længere sigt med et nyt eventyrhus i forbindelse med udvidelse af Lotzes
Have. Derefter viste Asger Halling Lorentzen rundt i de nye udstillingslokaler, hvor vi beså
både det nye velkomstareal med flot trappe til udstillingsrummene, udstillingsrummene og
teknikrum.
Derefter blev der afholdt generalforsamling i Kirkesalen med fremmøde af 32 deltagere repræsenterende 22 husstande.
Bestyrelsesformanden bød velkommen og rettede en stor tak til Asger Lorentzen og hans
medarbejdere for det flotte arrangement.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Bo Kristiansen, som ikke ønsker genvalg,
samt Kurt Habekost og Poul Mandø, som begge er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår
nyvalg af Lene Hub.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er: Marianne Andersen og Ole Meyersahm, der
begge er villige til genvalg.
8. Valg af 2 revisorer. På valg er: Jørgen Larsen og Liselotte Bang, der begge er villige til
genvalg.
9. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er Gunhild Bue, som er villig til genvalg.
10. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent
Leif Typkær blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Ad 2. Formandens beretning
Ole Pilgaard aflagde beretning.
Der blev rejst spørgsmål om den manglende respekt for lyssignalet ved Thomas B. Thriges
Gade.
Herefter blev beretningen godkendt.
Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget
Poul Mandø gennemgik det reviderede regnskab, der blev godkendt uden bemærkninger.
Herefter orienterede Poul Mandø om det kommende års budgetforslag.
Ad 4. Fastsættelse af kontingent.
Det generelle kontingentet blev fastsat til kr. 150,00.
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