Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. og Gershøj Grundejerforening
v/John Bendtsen, Spurvevej 10, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge

Referat af Generalforsamling i Gershøj Grundejerforening den 6. maj 2006.

1. Valg af dirigent.
Finn Møller blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning.
John Bendtsen fremlagde beretning, som blev godkendt.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2005 til godkendelse.
Jan Nielsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer.
4. Budget og fastsættelse af kommende års ydelser til foreningen.
Budget for 2007 blev forelagt og godkendt.
5. Valg af formand og 3 medlemmer til bestyrelsen, jf. § 10.
John Bendtsen blev genvalgt til formand.
Til bestyrelsen blev Kirsten Andersen, Bent Olsen og Jan Hansen genvalgt.
6. Valg af 2 suppleanter, jf. § 12.
Henrik Boesen blev genvalgt. Svend Å. Nielsen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev
Jørgen Telling valgt.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Peter Larson, Mogens Rasmussen og Flemming Koch blev genvalgt.
8. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag.
9. Eventuelt.
På opfordring kan det oplyses, at der i Ordensreglementets § 9 er anført:
"Græsslåning må ikke finde sted lørdage efter kl. 17. Og på søn- og helligdage kun mellem
kl. 9 og kl. 12. Brug af motorplæneklippere, motorsave, hækklippere, kompostkværne,
cementblandere og andre støjende redskaber er IKKE tilladt i flg. tidsrum: Alle hverdage
efter kl. 20. Alle lørdage før kl. 9, og efter kl. 17. Alle søn- og helligdage før kl. 9, og efter
kl. 12."
Et medlem omtalte problemer med vilde katte. Man kan kontakte Kattens Værn, der dog
tager 700 kr. for at rykke ud.
Det blev anført, at skraldecontainerne i nogle tilfælde ikke blev sat på plads efter tømning.
Hvis det er et problem, kan man ringe til kommunen, der har en aftale med
renovationsselskabet eller til Servicekontoret i Kirke Hyllinge, Tommy Lauridsen.

Et medlem mente, at det er et problem med sten i rabatten. Hertil kan siges, at det også er
et stort problem med tunge køretøjer, der ikke respekterer rabatterne med gentagne
genopretninger til følge.
Gershøj, den 6. maj 2006
For referatet:

Grethe Larson

