FORSLAG 1: Vedtægtsændring, stemme med fuldmagt
Motivation: Bestyrelsen foreslår, at medlemmer der ikke kan deltage på en generalforsamling får mulighed for at
give et andet medlem mulighed for at stemme på sine vegne. Forslaget kræver 2/3 flertal for vedtagelse.
Vedtægtsændring:
§ 11, stk 8 ændres fra:
Stk. 8: På alle generalforsamlinger har hvert medlem én stemme for hver ejet parcel, dog højest 2 stemmer. Stemme
kan ikke afgives ved fuldmagt.
Til
Stk. 8: På alle generalforsamlinger har hvert medlem én stemme for hver ejet parcel, dog højest 2 stemmer. Et
medlem kan repræsenteres ved generel fuldmagt, dog således, at et medlem kun kan stemme med én fuldmagt ud
over egne stemmer.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
FORSLAG 2: Ændring af ordensregler
Motivation: Ordensreglerne begrænser støj om eftermiddagen, men siger intet om hvor tidligt det er tilladt at støje.
Forslag:
Ordensregel ændres fra:


Græsslåning på søn- og helligdage bør ikke foretages efter kl. 15.00, og brug af støjende maskiner bør ikke
benyttes efter kl. 16.00 – på hverdage ikke efter kl. 20.00.

Til:


Græsslåning og brug af støjende maskiner må ikke foretages i tidsrummet kl 16-08 i weekender og helligdage, og
på hverdage i tidsrummet kl 20-08.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
FORSLAG 3: Nedrivning af foreningshus
Motivation: Foreningshuset er nu i så dårlig tilstand, at bestyrelsen vurderer at det ikke giver mening at forsøge at
renovere det. Nedrivning giver mulighed for anvendelse af grunden, og sparer brandforsikring.
Forslag: Foreningshuset rives ned ved frivilligt arbejde. I forbindelse med arbejdet afholdes rimelige omkostninger til
f.eks. leje af trailer, benzin, og forplejning af de fremmødte. Der anvendes op til 3.000kr til formålet.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
FORSLAG 4: indretning af forenings(hus)plads
Motivation: ved nedrivning af foreningshuset opstår en plads, som ønskes klargjort til loppemarkeder, petanque
bane og en informationsstander til oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne.
Forslag: Der afsættes 25.000kr til indretning af pladsen (overdækning m.v), -arbejdet udføres delvist af
medlemmerne ved frivilligt arbejde, men i beløbet indgår mulighed for professionel assistance.

FORSLAG 5: Oprettelse af vejfond
Motivation: Foreningen kan ikke optage lån til større vejrenovering. Der er overskud i budgettet til en opsparing. En
del af overskuddet foreslås hensat i en vejfond. Bestyrelsen estimerer p.t. at en total renovering af vejene inkl
vandafløb vil beløbe sig til et beløb på ikke under to milllioner kroner.
Forslag: Der overføres 400.000kr af foreningens formue til en vejfond, der har til formål at spare op til en større
vejrenovering. Herefter overføres årligt 100.000kr til vejfonden indtil formuen er stor nok til at renovere mindst
halvdelen af foreningens veje. Vejfondsmidler kan alene anvendes til vejrenovering og/eller afvandingssystemer.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
FORSLAG 6: Oprettelse af vejgruppe
Motivation: Foreningens veje trænger til en større renovering, og bestyrelsen foreslår at der oprettes en vejgruppe
der skal undersøge om foreningens midler er bedst anvendt på afvandingssystemer, eller helt ny vejbelægning. Ved
forslag om ny vejbelægning, skal gruppen til næste generalforsamling stille forslag om belægningstype og eventuel
afskrab af en mængde grus, så vejene ikke bliver for høje.
Forslag: Der oprettes en vejgruppe under ledelse af bestyrelsen, som skal foreslå plan for renovering af vejene.
Gruppen kan anvende op til 20.000kr fra foreningens driftsbudget, til ekstern rådgivning efter behov.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
FORSLAG 7: Forhøjelse af kontingent
Motivation: Foreningens veje trænger til en større renovering, og det er svært at optage lån for foreningen. Derfor
foreslås forhøjelse af kontingentet, så en opsparing kan foretages hurtigere.
Forslag: Der foreslås, at kontingentet hæves til 1.200kr årligt fra 2019. Den forøgede indtægt reserveres til
vejfonden, således opsparingen øges med yderligere 60.000kr årligt, så den årlige opsparing til vejfond sammen med
forslag 5 vil udgøre 160.000kr.

FORSLAG 8: Afspærring af veje
Motivation: Afspærring af veje op mod Brøndager har givet mindre og langsommere trafik på vejene. Den succes
ønskes overført til den anden side af Rebæk Alle.
Forslag: Der er i praksis to gode steder at afspærre vejene, angivet på tegningerne herunder. Det forslås, at der
afsættes 20.000kr til afspærring med sten, så samme vis som lukningen af vejene mod Brøndager.
Ved afstemning stemmes først om der ønskes afspærringer. Hvis dette ønskes, så stemmes der om hvor
afspærringer skal placeres, enten forslag 8A: Afspærring mod Agermosen, eller forslag 8B Afspærring mod
Højstensvej eller 8C: Kun afspærring mellem Agermosen og Vesterskel (forslag fra Ea, Agermosen 40)
Forslag 8A:

Forslag 8B:

Forslag 8C:

