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1. VALG AF DIRIGENT
Som dirigent blev valgt Christian Holtet.
2. VALG AF REFERENT
Som referent blev valgt Hatla Thelle.
Dirigenten bad om tilsagn til at dette kan holdes som en lovlig generalforsamling, selvom den ikke er holdt inden 15.
juni, som foreskrevet i vedtægterne. Dette blev givet. Dagsordenen er godkendt.
3. BESTYRELSENS BERETNING
Bestyrelsens beretning er udsendt på mail og blev aflagt mundtligt af formanden.
Kommentarer/spm fra forsamlingen:
• Tak til bestyrelsen. Kommer nye ordensregler op på Generalforsamlingen næste år?
• Når vejen bliver repareret, tilrådes at købe nogle selvlysende bånd.
• Forslag om at skrive ind, at større byggearbejder i ferietiden ikke er tilladt.
• Ordensregler er henstillinger, men en vedtagelse på GF vil gøre grundejerne mere ansvarlige for
gennemførelsen af dem.
Svar:
Bestyrelsen vil overveje disse spørgsmål og forslag.
Beretningen blev godkendt.
4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB OG BUDGET
Regnskab og budget er udsendt på mail. Gennemgås af kasser Peter Thorn.
Nyt er hjertestarter og en lille kursgevinst.
Kommentarer/spm og svar:
• Trappebruger betyder det ikke-medlemmer, der betaler for at bruge trappen? Svar: Ja.
• Hvor mange har ikke betalt? Svar: En person har ikke betalt i flere år, men det nytter ikke at rykke.
• Plusrenter er positivt. Men skulle man 'scanne markedet' for at undgå negative renter?
Svar:
Bestyrelsen tager det med i sit videre arbejde.
Regnskabet og budgettet blev godkendt.
5. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT
Forslag fra bestyrelsen om uændret 800 kr.
Forslaget er vedtaget.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN SKELLET 13.09.2020
6. INDKOMNE FORSLAG
Der er indkommet forslag om udvidelse af vejbump. Forslaget blev trukket af forslagsstilleren med den begrundelse, at
det kan bestyrelsen godt selv bestemme, fordi en Generalforsamling allerede har besluttet at opstille fartdæmpende
foranstaltninger.
Dette medførte en længere diskussion om, hvorvidt bestyrelsen alene kan fastsætte arten og mængden af
fartdæmpende foranstaltninger. Det var en udbredt opfattelse, at det skal den ikke, og bestyrelsen blev bedt om at
udfærdige en helhedsplan for hvor og hvilke foranstaltninger, der skal opsættes. Denne plan skal forelægges på GF
2021.
Der blev rejst spørgsmål om folk klar over, at der er højre vigepligt på Bavnevejen og i hele området. Man kunne sætte
et skilt op, der understreger reglen. Det er strafbart ikke at overholde vigepligten, og det kan koste dyrt. Beplantning
på hjørnerne bør beskæres, hvad der også kan virke fartdæmpende.
Andre forslag til at dæmpe farten var at sætte cykler/legetøj/knuste bamser el. lign. ud i vejkanten!
KONKLUSION: Det fremsendte forslag er droppet. Bestyrelsen kommer med forslag til helhedsplan på GF 2021. Der er
enighed om at opsætte et skilt, der understreger vigepligten.
7. VALG AF BESTYRELSE OG REVISOR
Den nuværende bestyrelse - status:
Trine Mortensen:
Matt Peschcke-Køedt:
Peter Thorn
Helen Lund
Palle Kjær

Ikke på valg
På valg.
På valg
Ikke på valg
På valg

Suppleanter
Micha Jerfort Fasberg

Ikke på valg

Revisorer
Stig Vogelius
Ole Bøgemose

Ikke på valg
På valg

Villig til genvalg
Villig til genvalg
Villig til genvalg

2
Villig til genvalg

Der er således tre ledige pladser i bestyrelsen og en ledig plads som suppleant samt en ledig plads som revisor.
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer:
Suppleanter: Anders Christiansen
RESULTAT: Alle i bestyrelsen blev valgt/genvalgt uden afstemning:
Bestyrelse: Trine Mortensen, Matt Peschcke-Køedt, Peter Thorn, Helen Lund og Palle Kjær.
Suppleanter: Anders Christiansen og Micha Jerfort Fasberg
Revisorer: Ole Bøgemose og Stig Vogelius.
8. EVT.
Spørgsmål om fibernet.
Bredbåndspuljen ikke med i kommende finanslov, så det er ikke en mulighed.
Arbejdsgruppen har indhentet tilbud på fibernet. Der er kommet fire bud – priserne svinger fra 2.500 til 10.000 pr
husstand for tilslutning. Regner ikke med man bliver overhentet af 5G.
Bestyrelsen arbejder videre med det.
Bestyrelsen bliver bedt om at bakke op om evt ansøgninger om at sætte blind-vej skilt op.
Referat: Hatla Thelle, 13 september 2020.

