Qershej Qmndejerforening
v/John (Bendtsen, Spurvevej 10, Qershej, 4070 %}r£e MyCBnge
Referat af generalforsamling i Gershei Grundeierforeninq den 9. aprit 2016.
John Bendtsen bod velkommen.
1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Flemming Koch, som blev valgt. Flemming Koch takkede for valget
og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Bestvrelsens beretning.
John Bendtsen fremlagde beretningen, der blev godkendt.
3. Forelaeggelse af revideret regnskab for 2015 til godkendelse.
Jan Nielsen fremlagde regnskabet, der blev godkendt.
4. Budget og fastsaettelse af kommende ars ydelser til foreningen.
Budget for 2017 blev forelagt. I 2017 vil kontingentet til grundejerforeningen og vejfonden
fortsat vaere hhv. kr. 600,00 og kr. 1.000,00. Budgettet blev godkendt.
5. Valg af formand og 3 medlemmer til bestyrelsen, jf. § 10.
John Bendtsen fortsaetter som formand indtil Flemming Klarskov melder sig klar igen.
Flemming Klarskov er fortsat bestyrelsesmedlem. Evald Voider, Bendt Olsen og Tommy
M. Nielsen blev alle genvalgt.
6. Valg af 2 suppleanter, if. § 12.
Henrik Boesen og Hanne Prip blev begge genvalgt.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Flemming Koch og Allan Edlich blev begge genvalgt som revisorer. Michel Bouhon blev
genvalgt som revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag.
9. Eventuelt.
John Bendtsen opfordrede kraftigt medlemmerne til at oplyse deres mail-adresse. Det vil
spare bade porto og arbejdstid.
Kirsten Andersen gjorde opmaerksom pa, at strandstien stadig er vad, trods forbedringen
med draen. Et andet medlem papegede, at nyt draen forst virker efter et par ar.
John Bendtsen vil fa entreprenoren til at se pa det igen.
Et medlem mente, at det er vigtigt, at stien stadig er et naturomrade og henstiller til, at
brombaerkrat ikke fjernes.
Et medlem gjorde opmaerksom pa, at der er en del grundejere, der ikke vedligeholder
deres grunde. Desuden er der en del containere i udstykningen, som bor fjernes.
Ordensreglementet vedlaegges referatet.

John Bendtsen takkede Flemming Koch for god ledelse, og Flemming Koch takkede for
god ro og orden..
Gershoj, den 9. aprH 2016

Grethe Larson
sekretaer

Flemmingi<och
dirigent

Gershoj Grundejerforening
v/John Bendtsen, Spurvevej 10, Gersh0j, 4070 Kirke Hyllinge
Genera Iforsamling
L0rdag d. 9-4-2016
Formandens beretning 2015/2016
Det har vaeret et stille ir, sikkert takket vaere Flemming Klarskovs gode forarbejde.
I 2015 blev der handlet 11 ejendomme her i omradet og i det ftfrste kvartal af 2016 er der handlet
ca. 7 ejendomme, og flere handler pigirtobende,sa nu er der hul pa bylden.
Bestyrelsen vil gerne byde de nye medlemmer velkommen og haber de ma falde godt til her i
foreningen.
Bestyrelsen har afsluttet revneforseglingen pa Harekaergirdsvej samt side vejene, i alt 1400 mtr.
efterf0lgende vil Strandengen og ca. 25 mtr. Strandtoften samt et par andre mindre steder blive
totalt asfalteret. Pa grund af meget vand pa vejene er der bestilt faskiner til Strandvangen og
Magevej.
Efterarsstormene har blaest mange grene af traeerne. Pi sidste bestyrelsesm0de foreslog Henrik
Boesen at vi lejede en flis hugger og sa k0rte rundet i omridet si medlemmerne kunne hugge
deres grene op til flis. Henrik Boesen var tovholder da flis hugningen blev gennemf0rt l0rdag d 2-42016.
Med henblik pa storme vil det miske vaere en god ide at tegne en stormskadeforsikring. Hvis ens
nabo har h0je traeer og et af disse traeer vaelter ned i dit hus grundet en storm, sa er det din
forsikring som skal daekke skaden, ikke din nabo som hartraeet stiende-sidan er forsikringsloven.
Det er bestyrelsens opfattelse at medlemmerne er blevet bedre til at samle hundens
efterladenskaber op, men det kan sikkert blive bedre.
Der k0res fortsat for staerkt pi vore veje. Pr0v at lette foden pi speederen.
Ras og hans gruppe har allerede lagt bidebroen ud og det takker bestyrelsen for.
Igen i i r afholder bestyrelsen Set. Hansbil pa strandengen. Det er torsdag d. 23-6-2016 kl. 21:00.
Bestyrelsen vil vaere vaert ved en forfriskning og afholder Amerikansk lotteri. Grene og kun grene
ma k0res til bilet fra fredag d. 17-6-2016 og op til Set. Hans aften men kun i dagtimerne fra kl 8:00
til kl. 20:00.
Bestyrelsen 0nsker alle en god sommer.

