GRUNDEJERFORENINGEN TERNESØPARKEN
Referat fra ordinærgeneralforsamling onsdag den 16/9 2020
Formanden byder velkommen.
1. Valg af referent:
Lotte fra nr. 10 vælges og det konstateres herefter at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. Præsentationsrunde:
Der deltager 18 personer fra 10 hustande.
3. Bestyrelsens beretning:
Denne kan ses på foreningen hjemmeside.
Der spørges til asfalten mellem rundkørslen og Årløsevej. Formand og næstformand fortæller at der
arbejdes på en løsning med hjælp fra en ekstern konsulent med speciale i asfalt.
4. Rengskab for 2019:
Godkendt.
5. Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslå vedtægternes § 11 ændret.
§ 11 kommer herefter til at lyde:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges for 2 år således:
På lige årstal:
¤ 3 bestyrelsesmedlemmer
På ulige årstal vælges:
¤ Formand
¤ 1 bestyrelsesmedlem
På valg hvert år:
¤ Administrator
¤ 2 bestyrelsessuppleanter
¤ 1 revisor
¤ 1 revisorsuppleant
Genvalg kan ske på alle poster.
Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må,
hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleant indtræder da i stedet.
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanterne er tiltrådt, bliver
mindre end 5, er bestyrelsen forpligtet til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling, der
skal holdes snarest muligt.
Forslaget vedtages.
6. Budget 2020
Steen (administrator) gennemgår budget for 2020.
Der spørges til planlagt afrensning af fortove: Formanden oplyser at dette venter til vi er helt færdige med

opfølgning omkring asfalten.
Der tales for og imod afrensning og dette sættes på som punkt til næste generalforsamling.
Steen gennemgår forslag til langtidsbudget 2020-2045. Dette kan ses på foreningens hjemmeside.
Herefter godkendes budget for 2020.
7. Valg af bestyrelsesmedlem – vælges for 2 år:
Tove Welin nr. 63 vælges.
8. Valg af bestyrelsesmedlem – vælges for 2 år:
Peer Lang Pedersen genvælges.
9. Valg af bestyrelsesmedlem – vælges for 2 år:
Jette Hahn Larsen genvælges.
10. Valg af administrator – vælges for 1 år:
Steen Nordbrink genvælges.
11. Valg af suppleant 1. – vælges for 1 år:
Alex Welin nr 63 vælges
12. Valg af suppleant 2. – vælges for 1 år:
Ingen melder sig.
13. Valg af revisor – vælges for 1 år:
Jens Andersen vælges via telefon.
14. Valg af revisor suppleant – vælges for 1 år:
Lotte nr. 10 vælges.
15. Evt.
Der spørges fra nr. 41 om træerne i rundkørslen kan trimmes lidt så grenene ikke hænge så langt ned.
Bestyrelsen tager det op på næste møde.
Alex nr. 63 spørge om bålpladsen på fællesarealet må bruges. Det må det gerne.
Pia nr. 42 spørger til stien mellem Ternesøparken og Tøpkildevej. Hvem har ansvar for at den bliver holdt bl.
a. trimning af træer? Bestyrelsen undersøger nærmere.
Sezai takkes for godt samarbejde i bestyrelsen og modtager herfor en kurv.
Herefter takker dirigenten for god ro og orden.

