STIFTENDE AF GRUNDEJERFORENING ENGBAKKKEN LADING DEN 01.02.2011
1: ORDSTYRER
Her blev Jørn valgt.

2: REFERANT
Her blev Flemming valgt.

3: GENNEMGANG AF VEDTÆGTER
Vedtægterne blev kigget igennem og ordstyreren spurgte om der var spørgsmål, kommentarer, forslag til
ændringer på side 1 og efter lidt side 2 og så fremdeles.
Der blev indføjet følgende ændringer:
ÆNDRET FRA:
§ 14. Stk.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år november måned i Favrskov Kommune.
ÆNDRET TIL:
§ 14. Stk.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år februar måned i Favrskov Kommune.

ÆNDRET FRA:
§ 18. Stk.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv.
ÆNDRET TIL:
§ 18. Stk.1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv.

ÆNDRET FRA:
§ 18. Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. To suppleanter vælges hvert år for et år ad
gangen. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal og 3 på valg i ulige årstal. Bestyrelsen afgør
hvilke medlemmer, der afgår ved første ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
ÆNDRET TIL:
§ 18. Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. To suppleanter vælges hvert år for et år ad
gangen. Der er 1 bestyrelsesmedlem på valg i lige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige årstal.
Bestyrelsen afgør hvilke medlemmer, der afgår ved første ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde
sted.

ÆNDRET FRA:
§19, Stk.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.
ÆNDRET TIL:
§19, Stk.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer giver møde.

ÆNDRET FRA:
§19, Stk.8. Hvis bestyrelsen har valgt en kasserer, skal denne være kautionsforsikret. Udgifterne hertil
afholdes af foreningen.
ÆNDRET TIL:
§19, Stk.8. Hvis bestyrelsen har valgt en kasserer, kan bestyrelsen beslutte at kassereren skal være
kautionsforsikret.Udgifterne hertil afholdes af foreningen.

ÆNDRET FRA
§ 21, Stk. 2. Generalforsamlingen vælger to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne vælges for to år
ad gangen, således at der er en revisor på valg hvert år, revisorsuppleanten vælges for ét år ad gangen.
Genvalg kan finde sted. Ved første generalforsamling vælges en revisor for to år og en revisor for ét år.
Revisorerne og revisorsuppleant kan være medlemmer af grundejerforeningen, men må ikke være indvalgt
i bestyrelsen. Revisorerne og revisorsuppleant modtager ikke vederlag for arbejdet.
ÆNDRET TIL
§ 21, Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren vælges for et år ad
gangen. Genvalg kan finde sted. Revisorer og revisorsuppleant kan være medlemmer af
grundejerforeningen, men må ikke være indvalgt i bestyrelsen. Revisor og revisorsuppleant modtager ikke
vederlag for arbejdet.

Indstillet og valgt til bestyrelsen blev:
Flemming Jensen, Jens-Henrik Jensen og Ole Wagner (repræsenteret ved Arne Jensen)
Følgende personer meldte sig / blev indstillet og valgt til suppleanter:
Anders Blomberg
Peter Krull Jepsen

Valgt som revisor blev:
Bent Vithen

Eventuelt:
Her blev det forslåede budget kort gennemgået.
Der blev frembragt forslag om at budgettet skulle inkludere opsparing til en legeplads iht. et legested for
områdets børn og den merværdi en legeplads vil give området.
Det blev påpeget at asfaltering i vejovergangen mellem Engbakken og Møllebakken er meget ujævn (og
flere steder ser ud som lappeløsninger).
Det blev påpeget at der er stor afstand mellem lygtepælene ud for Engbakken 20 – som om der mangler en
lygtepæl.
Der kom forskellige input omkring vedligeholdelsen af de grønne områder.

