
Generalforsamling Jonsgtrden torsdag d. L7. marts 2016 a

SBI's klubhus

David (formand) byder velkommen.

1) valg af dirigent:
Peter Filtenborg, JV 31, valges.

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Henrik har valgt at trede ud af bestyrelsen ved denne
general
februar

forsamling, (meddelt ovrig bestyrelse ved bestyrelsesmode i

best relse n har foreslSet at David bliver n formand.
David trader istedet for Henrik oq er pa va lo i uliqe
Dirig e nten sporger ud i salen om der er indvendinger til dette, idet
det SA vil kraeve en ekstraordiner enerelforsam linq.
Der er ikke indvend inqer.

2) Formandens beretning (afgAende formand Henrik beretter):

Henrik forklarer omkring sit exit fra bestyrelsen, skyldes at han i sit
job har en del rejsedage og derfor ikke lengere har tiden til
betyrelses-/formandsarbejde, Henrik har meddelt afgang til den
ovrige bestyrelse ved bestyrelsesmodet i februar 2015, Her blev
sam-tidig droftet at David tieder i stedet for og er pE valg i 3r 2017.

Der er ikke sket det store siden sidste generalforsamling, der er dog
foretaget indkgb af borde/benkesaet, skraldespande samt skilte for
opsamling af hundens efterladenskaber.

Proces omkring sammenlegning med ny grundejerforening
Jonslunden's ca. 17 parceller er igangsat. Vi har varet i dialog med
ejer af grundene - Willy Jensen.
Willy var ikke afvisende for en sammenlegning og nevner isamme
ombering at han gerne vil give tilbud pE hvid (vinter)
vedligeholdelse. Vi siger at det er ok med mulighed for tilbud fra Willy,
men vi horer ikke noget og vi er derfor i dialog med Gangergaarden
om fortsat snerydning.

Jf. lokalplan nr. 264 skal alle grundejere/foreninger i omr8det
"Jonsg5rden" bidrage til gron vedligeholdelse. Vi synes derfor at det
vil vere nre^rliggende at vi har en felles grundejerforening, idet alle i
omrSdet m5 formodes at anvende stier, gronne arealer samt



vejanleg. Bestyrlesen vil arbejde videre med dette projekt.

Peter Filtenborg supplere med at der skal vere solgt 2/3-dele af
husene far end at der er krav om betaling til grundejerforening'

Vi har afholdt 2 arbejdsdage i det forgangne 3r (forEr og efter8r),
med bred tilslutning.

Der er afholdt 5 bestyrelsesmoder i det forgange 3r.

Beretn inq er til afstemninq.
Beretninq Godkendt med flertal af stemmer.

Spgrgsm6l fra salen til formandens beretning:
Hvor -mange grunde er solgt - er der 5 eller 2 solgt? Taller Willys 3
nyopforte huse med?
a6s[yrelsen kender ikke det juridiske, men vil 93 videre med diverse
spsrgsmSl i fremtidigt bestyrelsesarbejde.

Der bliver spurgt fra salen hvorfor oprindelig 2 grundejerforeninger?
Henrik forklarei at der var planer med arealet til noget andet tidligere
og der derfor eksisterer 2 ejerlaug.
D-er bliver spurgt til brugen af Jonsvangen p5 de 3 parceller som
kom mer?
Peter Filtenborg forklarer at der skal laves en forlaengelse af
Jonsvangen, hvor stien i dag er.
Henrik forklarer at der alene er kr. 500,- iforskel i

grunJejerforeningskontingent for hhv' .ionsg8rden og Jonslunden, s3
hvis vi var en enhed ville det give bedre synergi.
Vores ekstra kr. 500,- er efter at vi har hevet vores kontingent sidste
3r og oprettet vejfond.

3) Aflaggelse af regnskab 2015:

Karina beretter og forteller om regnskabet'

Overskud kr. 54.9O7,- for 2015. Saldo i forvejen kr.236.L48,- = saldo
ultimo 2015: kr. 291.056,-.

Sporgsmtl fra salen til regnskabet:
Har der veret reparation af gadebelysning, da der er stigning i

forhold til Sret fsr?
Mie (JH og tidl. kasser) forklarer at der er andret i opkravning,
desuden kan bestyrelsen supplerer med, at der har veret en lampe
pB lV som er blevet repareret.

Vi vil undersoge lokalplan nermere mht. bidrag for betaling af
vedligeholdelse af de gronne arealer.



Der gores opmerks^om p3 at snerydningen er foretaget sent i 3r i

forhold til tidligere 5r?
Henrik har haft ringet og talt med Gangergaarden og der har veret 1
gang i 3r hvor de er rykket senere ud, men dette skyldes at
mandskab ikke var varslet, da vejrudsigten ikke havde nevnt sne.
Det er ikke bestyrelsens holdning, at det generelt har veret et
problem det seneste 3r.
Peter Filtenborg fortaller at der har vaeret en meget stor maskine o^g

Oei nar nok vae"ret Srsag til at der har veret dSrlifere snerydning pI
vendepladser, idet den er sverere at komme rundt med.
En boboer neevner at der kun har veret saltet og ikke foretaget
snerydning et par gange.

Utilfredshed med vedligeholdelse af ubgbygget grund beliggende JV.
Der ses stor frospredning, fordi grasslSning ikke bliver foretaget?
Bestyrelsen tager til efterretning, men vi kan ikke bare tillade os at
gore noget. Vi vil gerne have diilog og ikke blot sl8 gras. Der
henvises til ordensreglement. Naboer bedes sige til si vi kan bestille
gron vedligeholdelse til at gore noget ved det.

Betaler vi fast belgb for snerydning eller pr. gang?
Det er aftalt at der betales pr. gang. Mie (JH) fortaller at man
tidligere har undersogt for snerydning med fast pris, men at denne
var meget haj, da entreprenor skal tage hojde for evt. store
mengder snefa ld.

Regnskab er til afstemning
Reqnskab er qodkendt med flertal af stemmer.

4) Indkomne forslag:

Dirigenten fortaeller at der er modtaget 2 rettidige indkomne forslag.

Forslag 1:
Niels (JG) - har afgivet l forslag omkring vores stisystem med et
anslSet belsb p3 kr.30.000,-.

David forteller om vores indhentede tilbud pE opretning og draening
af stier og Maria supplerer.
Der indhentes ligeledes tilbud pE opgaven-fra de entreprengrer, som
ogs8 er blevet kontaktet omkring tilbud pE gron (sommer)
vedligeholdelse, men dette foreligger ikke pt.

Forslag 2:
Bedring af vores stier, men her er der ikke belob pB opgavens
omfang.

Spgrgsm5l fra salen:
ME forslag overskrides belobsmessigt?
Idet bestyrelsen allerede har modtaget et tilbud pB opgaven, som
overstiger kr. 30.000, blev forslag 1 forkastet og forslag 2 sendt til



afstemning. Belobs ramme, skulle s3 evt. godkendes i forbindelse
med godkendelse af budget for 20t6, hvor posten allerede er afsat'

Forslag 2 til afstemning
Forslag 2 er godkendt med flertal af stemmer

Mosehul kom pE banen, ved droftelse af vandhul for drening.
Entreprenorer for gran vedligeholdelse kommer med tilbud p3 at
beskaere beplantningen iog oqkring mosehullet ned, men der blev
samtidigt gjort opmarksom pB at der er tale om et fredet vandhul'

s) Fremlaggelse af budget og kontingent:

Karina ( kasserer) beretter:
Gebyrer i bank nedsat. Porto er steget. Forklaring til hvordan vi
tenler udgifter fremover. Vejfond konto - hvordan skal det st3
skrevet i budgettet. Bar der st5 i budgettet at vi i udgifter hensetter
til vejfond som en udgift. Dette blev vedtaget og derfor j^usteres
budget for 2016 til og kommer til at vise et underskud p5
kr.-35.650,- nEr post "henleggelse vejfond" medtages.

Underskuddet er et budgetteret tal, men da budgettet best8r af flere
poster, der potentielt kan variere s8som arbejdsweekender,
generalforsamling og iserdeleshed snerydning samt vores
kommende aftale pE grgn vedligeholdelse, forventes det ikke at vi
fremover vil have et underskud. Vi har mulighed for at bruge af
opsparede midler til anleg af dran og forbedring af stier, som ikke er
en tilbagevendende 5rlig udgift,

Budq et sendes til afstemninq:
Budqet Godkendt med flertal af stemmer.

6) Valg til bestyrelsen:

David bliver formand.

Kasserer skal valges hvert 3r - Karina genvalgt.

2 nye menige bestyrelsesmed lemmer - Brian (JV) og Michael (JG) har
vi foreslSet i bestyre-lsen. Begge har accepteret og begge velges med
flertal af stemmer pE generalforsam lingen.

Bestyrelsesmed lem mer herefter:
David Bratved Mir, (JV zil, pB valg i 2Ot7.
Karina Holdensgaard Madsen, (lG 2O), pB valg i 20L7.



Maria Meier Clausen, (JH 3), pE valg i 2017.
Brian, (JV), pE valg i 2018.
Michaei Sommerlund, Qc 26), pB valg i 2018.

2 suppleanter til bestyrelsen valgt:
Jack Rasmussen, (JG ).
Nermin Burek, (JV).

2 revisorer:
Thea Lindhardt Mir, (JV).
Niels Martin Nielsen, (JG).

Revisor suppleant:
So lveio Fil te nboro. (JV).

7) Eventuelt:
Arbe dsda en d. 1. ma 2016:
Spo rqsm I fra salen: er der lavet om oa dato?
Ved tidligere generalforsamling har der vaeret noteret at det var en
bestemt da ia ril.
Dette har bestyrelsen ikke varet vidend
vilje. Vi havde blot et onske om yderlige

e om,osa.
re torar r

det er ikke af ond
luften inden

arbeidsdaqen skulle afholdes.

Planer for tret 2O15 fra bestyrelsens side:
. Vedtagelse af ny kontrakt for gron vedligeholdelse.
. Samling af g ru ndejerforeninger.
. Gennemgang af vores asfaltbeleg ning.
. Rep./dren af stier.
. Net indkobes og sattes i fodboldmSl.
. Arbejdsdag(e).

Ovrig snak pA generalforsamlingen:

SporgsmSl fra salen-i forbindelse med net i fodbold mBl. Jordspyd^i?
Sikring af fodboldm5l, idet det kan vare forbundet med fare at m5l
kan tippe over.
Bestyielsen supplerer med at alt leg og ferdsel pE fellesarealer er p3
eget ansvar.

Indbrud i vores omrAde:



G4S giver et tilbud til en beboer. En grundejer har taget initiativ til at
vi f8r et tilbud. David folger oP.

Nabohjaelp:
Politief vil gerne kontaktes omkring evt. varevogne eller ovrige
mistankelioe kareftaiet, hvor oplysning af nr'-plade, kan vaere en
hjalp, sAleaes at de [an se naermere pE bilens ejerforhold'

Vi skal i den forbindelse bemerke at aviser ofte afleveres af
udenlandske varevogne.

Flere varevogne/h8ndverkerbiler pt. pga. byggeri i Jonslunden.

En grundejer gjorde opmaerksom pE "Din alarm - dPP", Jorgen Jung
tlf.:-40508084-.'Din alarm er grundlagt af 4 pensioneret betjente fra
Kalundborg.

Ved mistankelig adferd: G3 ud og vis at vi er hjemme, ogs8 for din
nabos skyld.

Lukket facebook gruppe med naboer kunne vere en mulighed -
bruges f.eks. pE Jonsg8rden.

Kunne bestyrelsen smide et opslag p3 vores hjemmeside?

Bestvrelsen svarer: Kunne vere smart, men er det et godt valg ved
f.eks. hussalg at der st8r om indbrud i omr8det - ikke ligefrem
salgsfremmende. Bestyrelsen appellere til egne aftaler med naboer.

Bestyrelsen vil godt lave en facebook gruppe "Jonsg8rden" hvis det
er, men kommer der alt for meget ind her og drukner nyttig viden
imellem alt andet?

Husk indbrudstvve liqner alle andre mennesker.

Sporgsmtl fra salen:
Kunne et spejl fra JV til "hovedvej" vere en ide? Vi kan undersoge
pris og om'det er muligt. Vi loveiikke noget, men m8ske det er
muligt at fE etableret til arbejdsdagen d. U5?
Et s8dan spejl krever godkendelse af grundejer som skal have spejl
st8ende i hek.

Bor vi i stedet blot satte farten ned - husk der er 40 km zone og vi
har born i omr8det.

Dirigent (Peter Filtenborg) takker af.

Heimdal har f8et fibernet. (JG 13), har f8et oplyst at det er en
erhvervsledning. David fortaeller at han har fSet oplyst at skal noget
boks til. Niels (JG), mener at det er Seas-NVE som har laqt ned.



Referent: Maria Meier Clausen (JH 3).

Godkendt af:

Formand: David Bratved Mir

Dirigent: Peter Filten org
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