Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken
Møde afholdt i Ribe fritidscenter torsdag
den 28. marts 2019 kl. 19.30
Deltagere ved mødet: bestyrelsen og ca.
90 medlemmer i grundejerforeningen.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2018
v/ Gitte Rasmussen

Cecillie Ulsøe
Ingen indsigelser.

3. Aflæggelse af regnskab 2018
v/Mikkel Schmidt
4. Indkomne forslag: Der var ikke
modtaget forslag fra medlemmer,
men bestyrelsen stiller forslag til
at generalforsamlingen
bemyndiger bestyrelsen til at
arbejde videre med planerne om
etablering af fælleshus for
grundejerforeningen.

Ingen indsigelser

5. vedtagelse af budget og
kontingent

Budget godkendt. Kontingent fortsætter uændret.

6. Valg af formand

Gitte Rasmussen fratrådt
Claus Mikkelsen, Stages Allé 4 tiltræder som formand
Nye bestyrelsesmedlemmer
Gitte Hansen, Vibeke Thyssen, Henrik Abel og Mikkel
Schmidt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

Valget blev afholdt med en stemme pr husstand.
Afstemningens resultat blev 40 mod 26. Bestyrelsen fik ikke
bemyndigelse til at arbejde videre med etablering af et
fælleshus i Grundejerforeningen Klostermarken. Forud for
afstemning blev følgende punkter drøftet.
- Der var indkommet indsigelser fra Tornums Allé via
underskrifter fra i alt 18 husstande.
- Vedligeholde af fælleshus
- Støjgener
- Gælds sætning
- Vedtægtsændring Der er krav om en
vedtægtsændring for at foreningen kan stifte gæld.
- Frygt for kontingent stigning
- Det fremsættes at foreningens formålsparagraf skal
ændres for at kunne drive et fælleshus.
- Der stilles spørgsmålstegn ved projektets samlede
pris.
- Der efterlyses et anlægs- og driftsbudget.
- Det bekymrer flere medlemmer at det første
undersøgelsesbudget blev overskredet med kr.
8.000,-

Troels Christensen
Vinie Larsen

9. Valg af revisor og
revisorsuppleant
10. evt.

Mogens Werge
Michael Frederiksen
- Sættes der nok af i budget til renovering af asfalt på
vejene i Klostermarken
- Der er fliser itu på Limes vej
- Der er problemstillinger vedrørende fart på vejene.
- Der efterlyses en svingbane på Obbekærvej.
- Der efterlyses blind vej skilt på Limes vej

