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Grundelertoreninsen
c/o Henrik Hsgstrup, Morbjergparken

41, Vindinge,4fi)0 Roskilde - Telf.: 22760239

kl. 19.00
Referat af ordinrer generalforsamling19.3.201"8
Til stedefra bestyrelsen:Keld JohansenoHenrik Hogstrup, Rolf Christensen, Martin
Foldager, Dorthe Dalsgaard Jensen.
Tit stede var 4 grundejere ud over bestyrelsen.

1 . Valg af dirigent:
Valfiet af dir:igentblev JorgenPedersenMV 10, som konstaterede,at GF var varslet
og indkaldt lovligl.
4 medlemmertil stede,alle stemmeberettiget,ingen fuldmagter.
Referent blev Dorthe DalsgaardJensen
Bestyrelsensberetning for det forlsbne ir:
Bestyrelsensberetningll.ro fremlagt af Henrik Hogstrup og taget til efterretning.
2017 har vreret et roligt arbejdsarfor bestyrelsen'
giet til og
I det gronne omriLdeer der gennem irerne en del af planterne, som er
der var mange stederblevet store mellemrum mellem planterne'
og
Derfor har vl genplantetde steder,hvor beplantningenvar mest_mangelfuld,
Endvidere
det er i omridirne med Spirea, Forsythia, Cotoneasterog bogehrk'
plantet
er der en helt ny beplantningmed Hortensia ud for MV84. I alt er der
ca. 300 Plantersamme
En del af buskenelangs med hovedstiener blevet klippet tilbage og det
med de rsde Cornusbuskepi Ornemosestien'
Tunevej
Flere beboeregiorde os opmarksom pfl, at beplantningenlangs med
for udsynet,n6r der blev ksrt ud p& Tunevej og derfor
var begyndt ffirrre
blev treerne skiret kraftig tilbage'
Vore affaldsspandebenyttesflittigt af hundeejereog andre som-pi en
beboere,der
spadsereturhar lidt smiaffald, -Jn desvrrre er der stadig enkelte
ikke skal
.rrdnu ikke har forstiet at affaldsposer fra den private husholdning
hgges i vores affaldssPande.
gor
Vihar ikke et firma, der kommer og tsmmer affaldsspandene.Det
si det ofte
bestyrelsen,idet vi bortskaffer affaldet via vores egen skraldespand,
kniber med, at vi selv kan komme af med vores eget husholdningsaffald.
Legepladsenhar fiet en ny babygynge'
klemt'
Kaderne pi gyngerneharfaet ny overtrrk, si man ikke fhr fingrene
De to brnkeset p6legepladsener blevet repareretog malet.
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ved at
Efter at legepladsen
i 2010blev renoveret,er nogleaf legeredskaberne
tageskadeaf vejr og vind.
Nogle af pullerternebegyndtat msrneog skaludskiftes.Det skerher i foriret.
pi trevrerkethar leverandffenBondeskovgird
Men for at ogeholdbarheden
trcvrrket.
strrkt anbefalet,at vi olierer
Belrgningen undergyngernevil blive suppleretmedn1'tfaldgrus.
repareretmednye stolper,si der igenkan spilles
Pi boldbanener sparkepladen
bold modpladen.
Og fodboldmilenehar fhetnye m6lnet.
Til GRONDAG 6. maj msdteder ca. 15personerop. Vi begyndtemedkaffe
de nrste par timer fik en grundig
legepladsen
og morgenbrsd,hvorefter
lugningog rengoring.Der var en god og hyggeligstemning'
kl. 09:30'
CnON DAG 5. maj og vi modespfrlegepladsen
t ZOt8-afhotdei
somudfsrerarbejdet
Snerydningfortsrettermed dennuvarendeentreprenor,
tilfredsstillende.
EnkeltenaboeromkringbetonfabrikkenDK-Betonpfl Morbjergvrnget 19har
stadigstojproblemerfra fabrikken,menud over dette,si har naboenpi
Tunevej28,somligger ost for betonfabrikkenstore
landbrugiejendommen,
stovgenir fra fabrikken og hrevier at flere uf dyt"tte har svrerhostepi grund af
netol stsv fra fabrikken.ioskilde Kommuneseri ojeblikketpi sagen'Men
i 2017skalvi ogsi vrre
med fabrikkensudvidedeproduktionstilladelse
opmrrksommepil, atvi kan blive ramt af stovgenermedvindretningfra syd'
stsv- og stojgenerfra fabrikken,hsrervi gerne.
5-6konstateres
af det reviderederegnskabfor 2017til godkend*.t . .
Forelreggelse
hvilket blev
Det revi&rede regnskabblev gennemgietaf Rolf Christensen,
godkendt.Der var ingenkommentarereller sporgsmil'
af budgetfor 2018og fastsettelse
Forslagfra bestyrelsen,herunderforelreggelse
af kontingent:
af Rolf christensen,hvilket blev godkendt'
Budgettet-for2018blev gennemgaet
til stien,og Henrik
Deriar sporgsmilfra MV 20, somspurgtetil henlreggelse
at skulle
Hogstrupl,ff)+f svarede,at vi henlregg.itit reparationaf stieretc.for ikke
n&rudgiftenkommer'
hav"eett storregning,somskal fordelespi grundejerne,
Kontingentetblev uforandretfastlagttil 1'000DKK'
5. Forslagfra medlemmerne:
Der var ingenforslagfra medlemmerne'
6. Valg af medlemmertil bestYrelsen:
MV4S og Martin Foldager
Val[ af medlemmertil bestyielsen:Rolf Christensen
MV56 blev genvalgt.
1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
MP6 blev
valfi af suppieantertil bestyrelsen:Lisa Witt MV66 og stig Andersen
genvalgt,som hhv. l. og2. suppleant'
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
blev
Val[ af revisor: Je-sperChristensenMP45 blev genvalgt, og revisorsuppleant
JorgenPedersenMV10.
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9. Eventuelt:
- MV20 spurgle til grusgravningen, og Hogstrup svarede,at vi ikke har haft det
oppe i bestyrelsen.
- Der blev ogsi spurgt til placeringenaf kobmanden,og der var en snak omkring
emnet.
- Der blev spurgt til oprettelseaf en dagplejei MP33 med plads til l0 born, men
Henrik Hogstrup svarede,at det er kommunen, der har tilsynspligten.
- Stopstojen.dker en gruppe, som holder oje med stojen fra lufthavnen, og der blev
spurgt til, om vi stotter det skonomisk. Henrik Hogstrup svarede,at det havde vi
gforfpi et tidspunkt, men gor det ikke mere. Man er velkommen til attage det op
pi nresteArsgeneralforsamling.
Dirigenten takkede for god ro og orden kl. 19.40.

Bestyrelsenbestarherefter af:
Henrik Hogstrup(MP 41)
Rolf Christensen(MV 48)
Dorthe DalsgaardJensen(MV l8)
Martin Foldager(l\4V 56)
Keld Johansen(MP 1)

J-o)Y-cft>t
Referent:j

Dirigent:
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