Niverød Solkvarterets Grundejerforening
Referat - Generalforsamling, den 30. juni 2020

Sted: Nivaagaards Teglværks Ringovn
Mødet indledt 18.46, da punktet om vejstøj under Evt. var fremrykket.
Antal tilstedeværende ved generalforsamlingen: 37 personer

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til tidligere udsendt dagsorden:
1) Formanden, Lars Søndergaard, åbnede generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte.
2) Valg af dirigent. Formanden foreslog Kurt Flatau. Dette blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt.
3) Formandens beretning:
Formanden oplyste, at der havde været afholdt 8 bestyrelsesmøder i det forgangne år. Bestyrelsen har haft
stort fokus på at fastholde de eksisterende medlemmer, samt at hverve nye medlemmer til foreningen.
Arrangementer siden sidste generalforsamling har omfattet
-

Arrangement ved Nivaagaards Malerisamling med 39 deltagere
Julearrangement den22. december med 27 tilmeldte
Fastelavnsarrangement med 26 voksne og 18 børn fra Solkvarteret

Skt. Hans-arrangementet 2020 måtte desværre aflyses grundet forsamlingsforbuddet.
Bestyrelsen har endvidere taget initiativ til - blandt andet på mødet på Nivaagaards Malerisamling - at der i
foreningens regi oprettes arbejdsgrupper med frivillige. Se også Evt. bestyrelsen arbejder på en
velkomstfolder til nye medlemmer.

På baggrund af spørgsmål fra medlemmerne om mulighederne for at anvende PBS blev det konkluderet, at
dette er omkostningskrævende. Men at der med fordel kan udsendes indkaldelse til næste års
generalforsamling 2021 senest den 15. marts 2021 med henblik på, at medlemmerne er opmærksomme
på, at der betales i 1. kvartal.
Formanden orienterede om aftalen om støjende haveredskaber,
På hjemmesiden henstiller grundejerforeningen om følgende tider for benyttelse af støjende redskaber:
·

Hverdage mellem kl. 07.00-20.00

·

Lørdage mellem kl. 08.00-14.00

·

Søndage mellem kl. 09.00-12.00

Formanden opfordrede til at vise hensyn til sine naboer.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
4) Forelæggelse af regnskab for 2019 fra kasseren og budget for 2020.
Jens Thomsen, kassereren oplyste, at han havde gennemgået alle bilag - sammenholdt med regnskabet og
kunne konstatere, at det hele stemte og er i overensstemmelse med bankbeholdningerne. Der er nu over
60 medlemmer, målet er 70.
Forelæggelsen og gennemgangen af regnskab for 2019 samt forslag til budget 2020 blev enstemmigt
godkendt.
5) Fastsættelse af kontingent for følgende regnskabsår.
Bestyrelsens forslag til kontingentbeløb for 2020 på kr. 100,-, blev enstemmigt godkendt.
6) Behandling af Indkommende forslag.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Karsten Sørensen blev enstemmigt valgt som nyt bestyrelsesmedlem
Jakob Schmidth og Helge Schmidt Nielsen udtrådte af bestyrelsen.
8) Valg af revisor og suppleant.
Kurt Flatau blev valgt som Revisor og Bente Laursen som suppleant.
10) Evt.
Formanden for arbejdsgruppen for vejstøj – Børge Frost – fra grundejerforeningen Nivå Park Syd
orienterede om arbejdet med at begrænse trafikstøj. Han oplyste, at der fra kommunens side er afsat
200.000 kr. til at gennemføre en undersøgelse af problemets omfang og evt. løsninger. Gruppe forventer at
få foretræde for udvalget i løbet af 2020.

Formand Lars Søndergaard orienterede om de tiltænkte planer for affaldssortering i kommunen.
Bestyrelsesmedlem Claus Kurt Nielsen orienterede om mulighed for nedsættelse af arbejdsgrupper blandt
medlemmerne inspireret af mødet på Nivaagaards Malerisamling. Der var her under en gruppe for
Vinsmagning, en gruppe for fremvisning af Nivå Havns Foreninger samt en gruppe for Hus/Have-hjælp.
Det blev drøftet om der skulle indkøbes nye redskaber til foreningen, der kom en kort orientering om
planerne for fibernet, samt indstillet til at der skrives ud om hundeglam og anvendelse af haveredskaber
udenfor de tidsrum der henstilles til.
Dirigenten takkede herefter for god orden ved mødet. Mødet afsluttet herefter kl. 20.22.

BLIV MEDLEM AF GRUNDEJERFORENINGEN FOR KUN 100 KR. OM ÅRET
TIL GENGÆLD FÅR DU INDFLYDELSE PÅ, HVAD DER SKER I DIT OMRÅDE OG MULIGHED FOR AT
DELTAGE I VORES FÆLLES ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER.
SOM MEDLEM FÅR DU ENDVIDERE MULIGHED FOR GRATIS LÅN AF TRAILER, HØJTRYKSRENSER,
STILLADS, MEGAFON, PÆLEBOR, KLOAKRENSER, LANG STIGE SAMT VERTIKALSKÆRER!
INDBETALING: KONTO 3170-4791478332 (husk at oplyse adresse)

SE MERE PÅ HJEMMESIDEN http://www.solkvarteret.dk/
ELLER PÅ FACEBOOKGRUPPEN: Solkvarterets Grundejerforening

