Spidsbjerg generalforsamling 27/2-2020
1: Erik Jacobsen, nyvalgt dirigent kunne byde velkommen til 15
stemmeberettiget parceller. Efter at have godkendt dagsordenen, samt
bekræfte at forsamlingen var lovligt varslet kunne mødet begynde.
2: formanden kunne berette at den tidligere lovet hjertestarter, nu er på
plads på Musvitvej 9. hvor den er tilgængelig for alle. Den er tilmeldt rette
sted og er synlig for eventuelle hjerteløbere. Der vil blive opstillet
henvisningsskilte på lygtepælene i kvarteret.
Igen i år har der været god aktivitet på fællesområdet, petanquebanen
bliver flittigt brugt, og for børnene som vanen tro Fastelavn, men
allerbedst ville det være hvis området var attraktivt for alle aldre. Det kan
man næppe sige i øjeblikket, for der mangler en ordentlig legeplads.
Bestyrelsen har kontaktet flere legeplads firmaer for at indhente tilbud på
etablering af en legeplads. Bestyrelsen blev præsenteret for flere
skitserede løsninger med tilhørende pris niveauer. Vi blev noget
overrasket over priserne, ordentlige legepladser er ikke billige.
Legepladsfirmaerne bekræftede at legepladserne skal opføres efter
særlige forskrifter, samt kræver byggetilladelse. Endvidere skal de
inspiceres en gang hver halve år.
Imidlertid var der ingen tilbagemelding, fra de kontaktede firmaer, ved
indkaldelsen til generalforsamlingen, hvorfor dette punkt heller ikke
fremgår af Impuls, ligesom det heller ikke fremgår af forslag til budgettet.
Bestyrelsen vil derfor indhente flere oplysninger og konkrete
løsningsforslag til senere afstemning.
3: regnskabet for 2019 blev godkendt.
5: ingen indkomne forslag.
6:budgettet godkendt med få ændringer
2370: trekanten nyanskaffelser sat til 0kr.
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2380: driftsudgifter – andre snerydning sat til 10000kr.
Driftsudgifter i alt = 83200kr.
Kontingent 200kr.
7: a) Birte Moltrup-Nielsen

Formand

b) Leif Christiansen

Næstformand

c) Jørn Atzen

best.medlem

d) Reidar Hylsing

best. Sup1

e) Henriette

best. Sup2

f) Erik Jacobsen

Revisor

g) Finn Falbe Hansen

Revisor sup 1

h) Jørgen Andersen

Revisor sup 2

8: ikke til stede
9: Der undersøges stadig for fibernet.

