Generalforsamling i Grundejerforeningen Goldbæk
Tirsdag d. 28. marts 2017
Fremmødte
Goldbæk Allé: 4, 6, 10, 12, 16, 23, 34, 36, 38
Goldbækparken: 6, 8, 9*, 50, 56B, 60A, 61, 65, 67, 68, 72, 75, 76, 78
* ikke stemmeberettiget, da ikke medlem
Fuldmagt
Goldbæk Allé: 2
Goldbækparken:

Agenda
1. Valg af dirigent
Jesper Burkal
2. Valg af referent
Brian D. Schmidt
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Krukker anskaffet
Vi søgte dkk 15.000,- fra kommunen. Det var spontant, da ansøgningsfristen var lige op over.
Mest positive tilbagemeldinger fra beboerne. Men forslag ønskes.
Oprydningsdag
Oprydningsdagen sidste år var ”national”. Det betød også at øl, vand og pølser blev sponsoreret.
Får vi muligheden i år igen, melder vi os til i år.
Sct. Hans bål
Også i år blev afholdt Sct. Hans bål med god deltagelse. Vi vil gerne gøre det til en fast begivenhed – men vil ikke så gerne ud at købe træ.
Vedligeholdelse af levende hegn
Flere års kamp med kommunen blev afsluttet med super godt resultat: vi har fået tilladelse til
at klippe hegnet, som vi også gjorde første gang. Aftale er indgået med grundejerforeningen
Odinsager.
Plantning af træer – fældning af døde
Som aftalt på sidste generalforsamling, har vi kigget på træer. Vi havde dog brug for at se hvor
mange der faktisk var døde. Michael har været med vores havemand rundt. ER vedtaget, hvilke
der skal gen-plantes. Sker i foråret.
Diskussion omkring beplantning af skråninger, Skare
Men også lidt problemer med vores egen behandling af skråningerne.
Sikring af tunnel (kommunen), så ungerne ikke falder ned
Er færdigbeplantet. Ingen hegn men buske er nu plantet.

Hastighedsdæmpning på Ankerhusvej
Kommunen har målt. Forholdene afviger ikke fra, hvad der kan forventes. De ser ikke problemer,
og vil ikke lave hastighedsdæmpning.
Bestyrelsen opfordrer alle til at overholde hastighedsgrænserne i området.
Ny lomme med i grundejerforeningen
Der arbejdes forsat på sammenlægning. Bestyrelsen er fortrøstningsfulde og håber på at det
inden for relativ kort tid kommer på plads.
Skiltning
Bestyrelsen arbejder på, at få sat skilte op der skærper opmærksomheden på, at der skal samles
op på efterladenskaber fra hunde.
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
1. ”Afsætning af dkk 15.000,- i budgettet til reparation af revner i asfalten.”
-Fra bestyrelsen
Afgørelse:
For: 23
Imod: 0
Blank: 0
2. ”Ansøgning i bydelspuljen om udsmykning af tunnelen. Ved afvisning ønskes andre forslag til,
hvad vi ellers skal søge.”
-Fra bestyrelsen
Afgørelse:
Der søges om tilskud til opstilling af en shelter i græsarealet mod øst ned mod det levende hegn.
For: 16
Imod: 1
Blank: 6
3. ”Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen for opstilling af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Ankerhusvej”
-Fra Goldbæk Allé 4
Afgørelse:
For: 20
Imod: 0
Blank: 3
5. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen
Tommy
6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
Fremlagt budget enstemmigt vedtages.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Tommy Deigaard
Simon Gosvig
Alle opstillede stemmes i bestyrelsen.

8. Valg af revisor samt suppleanter
Revisor: Bitten Friis Nissen
Suppleant: David Riis Nielsen
Der stemmes for alle opstillede.
9. Eventuelt


Oprydningsdag: 22/4 2017 kl. 10 – der grilles pølser og vil være øl samt
vand. Alle beboere opfordres til at deltage.
Forslag til hvad skal gøres på dagen kan sendes til bestyrelsen eller lægges på Facebook.



Der er tale om at flytte de to skilte i området med angivelse af 30 km/t, ”ud til indkørslen”
til henholdsvis Goldbækparken og Goldbæk Allé.



Der er tale om at opsætte hjertestartere i området.



Der er tale om, der mangler skiltning for hvor cykel-gangstier starter og slutter.



Der opfordres til at bruge Facebook. Indkaldelser via Facebook. Opslag på vores hjemmeside.
I længden vil bestyrelsen gerne spare på papir, omdeling osv… Så derfor: ”Gør os en tjeneste
at vænne Jer til det” 

