Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt
forbrugere uden for grundejerforeningen.
I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) § 9 stk 2. indkaldes herved til
ordinær generalforsamling.

Torsdag den 29. april 2010 kl. 19.30
Generalforsamlingen afholdes i fællesrummet på Kirke-Sonnerup Skole.
Dagsorden:
1. Velkomst v/formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere (vælges fra grundejerforeningens medlemmer)
4. Bestyrelsens beretning v/ formanden
5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for vandværket v/revisorfirmaet Gideon
6. Budget 2010 og forslag til 2011 v/Rene Gleerup og Jens-Erik Christensen.
7. Godkendelse af takstblad for vand 2010 (kan læses på hjemmesiden, se link herunder)
8. Indkomne forslag til vandværket
9. Eventuelt

Kort pause inden generalforsamlingen fortsætter for Grundejerforeningen.
(Kun for Grundejerforeningens medlemmer)
1. Bestyrelsens beretning v/ formanden
2. Gennemgang af regnskab v/revisorfirmaet Gideon
3. Spørgsmål til regnskabet
4. Budget for grundejerforeningen 2010 og forslag til 2011 herunder fastlæggelse af kontingent fremover
5. Tiltag i Grundejerforeningen
6. Valg af formand. På valg er Jens-Erik Christensen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Rene Gleerup (modtager ikke genvalg)
8. Valg af 2 interne revisorer. På valg er Steen W. Rasmussen og Heidi Haurholm-Larsen (begge modtager genvalg)
9. Eventuelt
Opmærksomheden henledes på vedtægtens § 4 stk. 2.
Medlemmer som er i restance med kontingentindbetaling kan ikke stemme.
Generelt for begge foreninger. Regnskab og budget samt beretninger, indkomne forslag ( ingen forslag modtaget)
sendes ikke ud som tidligere, ( grundet miljø og omkostninger til papir og trykning) men er tilgængelig på vores
hjemmeside www.gf-moellegaarden.dk. Såfremt der er medlemmer der ikke har adgang til internettet kan disse
ved henvendelse hentes hos foreningens bestyrelses medlemmer i mindre omfang.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Beretning fra bestyrelsen
For Møllegårdens grundejerforening 2009
Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder hen over perioden fra den sidste generalforsamling.
Der har været nogenlunde arbejdsro gennem hele perioden. Der har været et par udfald af enkelte bestyrelsesmedlemmer
grundet store arbejdspres. Dette har medført at formand og andre har taget over. Foreningsarbejde er trods alt
fritidsarbejde, hvor arbejdet kommer i første række.
Denne situation har medført en mindre forsinkelse på udsendelse af opkrævninger for grundejerforeningen. Men de er
ude, denne gang med det rigtige beløb inkl. alle tillæggene.
Bestyrelsen har drøftet om der skulle anlægges sag mod den tidligere bestyrelse, idet der ved kasserers afgang i 2008, kom
ting frem som ikke var i overensstemmelse med aftaler og lovgivning. Efter lange overvejelser samt bistand fra advokat mv.
har bestyrelsen besluttet at der ikke fra denne bestyrelses side foretages anmeldelser eller startes en civil sag. Vi lever i et
lokal samfund hvor hverdagen skal gå videre, men bestyrelsen vil gerne opfordre fremtidige bestyrelser til at undgå en
tilsvarende situation.
Af andre aktiviteter er der gennemført en mindre, men nødvendig oprettelse af nogle korte stykker af stisystemet. hvor
belægning lå meget ujævnt. Vi må desværre tage dette arbejde i mindre portioner.
Vi har nu haft et år med den nye entreprenør som slår vores græsarealer, og dette arbejde er bestyrelsen glade for at se
resultatet af. Der har kun været positive reaktioner fra jer medlemmer. Tak for det. Den tidligere entreprenør efterlod et
ødelagt hæk ved trekanten ved fællesantennen. Dette er blevet omplantet af foreningen idet det var komplet umuligt at få
en holdbar løsning. Denne sag er hermed afsluttet fra bestyrelsens side.
Det var planen at de ødelagte / manglende træer på rundellerne på Bygmarken skulle gås efter sidste år. Dette samme var
gældende for den kunstige høj hvor stierne mødes på Skolevang. Dette arbejde er nu afsluttet.
Vi har fået en henvendelse fra LE 34. Det var dog ikke det henvendelsen handlede om denne gang, men derimod en teknik
hytte til DONG og deres fiber(lysleder) grej. LE34 har fået udpeget et areal bag transformeren på vandværkets grund, i
stedet for det grønne område nede mod motorvejen. Hvis dette projekt falder på plads betales der et engangsbeløb
45.000 kr. til grundejerforeningen.
Mobilmast placering ser ud til at være flyttet væk, fra vores umiddelbare område til trekanten ved motorvejen på den
anden side af Elverdamsvej.
Fortsat er der stram økonomi i grundejerforeningen, grundet øgede omkostninger. Dong har meddelt at strømmen til gade
belysningen stiger med 30% på grundtaksten. Altså før afgifter mv. Vi kan håbe på en lille besparelse igen, når der kommer
nye og mere energi venlige gadelys. Vedligehold koster også penge, og disse omkostninger bliver ikke mindre, hvis vi
fortsat ønsker at vores område ser pænt ud. Det ville også være rart med lidt borde og bænke, men bestyrelsen har ikke i
perioden kunne finde midler til dette. Hvis det skal holde til ild og hærværk, skal det være fremstillet af bestemte
materialer.
Vi er fortsat præget af mange indbrud herude, og disse foregår på alle tidspunkter af døgnet, selv i dagslys. Vi kan kun
opfordre til at vi alle holder øje, og omg. Ringer til politiet. De vil faktisk gerne tage dem på fast gerning hvis mulig.
Det var oprindelig planen at et sæt vedtægter skulle have være forelagt. Dette arbejde er ikke helt færdigt med
forberedelsen, da det viser sig efter advokat hjælp er en meget stor omgang for at bringe disse op til nutidigt niveau. Det
gælder bøde grundejer og vandværket. Det foreligger et næsten færdigt koncept som den nye bestyrelse sikkert gør
færdigt, og forelægger på et senere tidspunkt.

Mvh
Bestyrelsen

Budget 2010 og forslag 2011
Grundejerforeningen Møllegården

Indtægter:
Kontingent
Gebyrer
Lejeindtægt (3 parceller)

Driftsudgifter:
Opretning stier, vedlh. Beplantning mv.
Vedligehold fællesareal + snerydning mv.
Vejbelysning, minus ref. Fra Kommunen

Administrative og faste udgifter:
EDB-udgifter, licens Navipartner
EDB-udgifter, oprettelse Navipartner
Opkrævnings & rykkerprocedure
Regnskabmæssig honorar
Dirigent til generalforsamling
Kontorart., porto og gebyrer
Advokat
Gebyrer bank og PBS

Resultat før renter:
Renteindtægter

ÅRETS RESULTAT

2010
Kr.

2011
Kr.

286.000
0
900

312.000
0
900

286.900

312.900

55.000
118.000
60.000

25.000
125.000
63.000

233.000

213.000

4.000
0
13.000
12.500
3.800
750
0
1.100

4.000
0
13.000
12.500
3.800
750
0
1.100

35.150

35.150

18.750

64.750

2.000

2.000

20.750

66.750

