
From: bjarne dalsgaard [mailto:dalsgaardb@live.dk]  
Sent: Tuesday, April 30, 2013 2:42 PM 

To: Schwartz, Pierre 
Subject:  
 

Referat af Generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL den 18-4-2013. 
  
Pkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 
Dirigent: Jens tryl 
Referent: Bjarne 
Stemmetæller: Kirsten & Mikael 
  
Pkt 2. Bestyrelsens beretning. 
Efter en velkomst til de nye medlemmer refererede formanden om møde med kommunen 
vedrørende legeplads, indkørsler, fortove, stophaner og rabatter. 
Bestyrelsens beretning blev - efter en del debat vedr. legeplads - godkendt. 
  
Pkt 3. Regnskab og budget. 
Regnskab for 2012 - godkendt. 
Budget for 2013 - godkendt. 
  
Pkt 4. Indkomne forslag. 
Forslag vedrørende renovering af legeplads blev drøftet, og efter en livlig debat om den "gamle legeplads", 
der blev udført af arbejdere fra fremmede himmelstrøg og entreprenører, der for længst er gået fallit, enedes 
man om at sende bestyrelsens forslag til afstemning. 
Konklusionen blev - efter en livlig debat - at Mikael straks nedtager de ulovlige, defekte og rådne effekter. 
Bjarne indhenter priser på legepladsinventar fra annerkendt og godkendt firma, hvorefter bestyrelsen 
indkøber og opstiller legeredskaber for en pris af max. 50.000,- kr. inkl. moms. 
Bestyrelsens forslag om indkøb af græsslåmaskine godkendes. 
Der afholdes ingen vejfest i år. 
  
Pkt 5. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår at foreningen ikke opkræver kontingent for år 2013 - dette blev godkendt med vild  
jubel og håndklap. 
  
Pkt 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
Bestyrelsen besætter som følger: 
Bestyrelsesmedlemmer: Pierre Schwartz 
                                             Karin Dall 
                                             Annette Skaarup Mortensen 
                                             Majbritt Mikkelsen 
                                             Visti Vegge 
Bestyrelsessuppleanter:  Lene Bastholm 
                                             Jens Andersen 
  
Pkt 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Revisor:                              Jens Rasmussen 
Revisorsuppleant:             John Christensen 
  
Pkt 8. Evt. 
Der var enighed om at de "ulovlige" parkeringer på vejbaner og græsrabatter er til stor gene for de andre  
grundejere, ligesom problemer med hundelorte, støj og deponering af forskellige effekter, så som 
campingvogne, 
trailere, brænde og firmabiler blev drøftet. 
Man enedes om at generalforsamlingen henstiller alle grundejere til at overholde deklarationer og love. 
  
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 20.40 
  
Bjarne Dalsgaard. 
referent 
 


