Grundejerforeningen Kløverbladets Ordinære generalforsamling
Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Valby Kulturhus.
Valg af dirigent,
referent og
stemmetællere
Bestyrelsens
Beretning
(vedhæftet som
bilag)

Dirigent: Klaus Pedersen
Referent: Gravers Graversen
Stemmetællere: Det blev ikke nødvendigt

Ingen forslag
Se vedlagte.
Der er kun en restance i 2011 og alt tidligere er betalt.
Regnskabet er enstemmigt vedtaget.

Punkt 6

Indkomne forslag
Fremlæggelse af
regnskab 2011 til
godkendelse.
Fastsættelse af
kontingent for
grundejerforening
ens vejfond
Budget 2012

Punkt 7

Valg af bestyrelse

Punkt 8
Punkt 9

Valg af revisor
Eventuelt

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3
Punkt 4

Punkt 5

Den 29/3 2012
Gravers Graversen

Beretningen blev taget til efterretning med flg. Kommentarer:
Klaus fortæller, at der ud over rensning af brøndene ikke er aftale
om fast vedligeholdelse af vejen.
Diskussion om hvor grænsen for lodsejerens forpligtelse går til
vedligeholdelse og reparation af vores vej.
Bjarne Bentzen mener, at lodsejeren ud over fortovet, også er
forpligtet til at vedligeholde stikledningen ud til hovedkloakken.
Lis foreslår, at bestyrelsen nedsætter et udvalg til at kigge på
vejfonden.
Dels for at se på, om der kommer penge nok ind, og dels for at se
på ansvarsfordelingen mellem vejlauget og den enkelte grundejer.
Der var i forsamlingen enighed om, at det var en god idé.
René foreslog, at opgaverne i Karensparken blev skrevet ud på
hjemmesiden, så man kunne gøre noget selv, når man havde tid.
Forslag om, at nogle af træerne i Karensparken beskæres da de
er for høje.
Med disse bemærkninger blev beretningen enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens forslag:
Grundejerforeningen 500 kr. pr matrikel
Vejfonden: 125 kr. pr facademeter.
Vedtaget
Se vedlagte
Budgettet er enstemmigt vedtaget.
På valg Mette, Mie og Klaus.
Alle genopstiller og er valgt.
Henrik Degn. Genvalgt.
Lundbeck er blevet spurgt, om vi kunne bruge deres fittnescenter.
Det kan vi ikke.
Spørgsmål om parkeringsproblemer.
Spørgsmål om renligholdelse af den sydlige ende af gaden, hvor
firmaerne ikke gør noget.
Belysningen på stien over mod Lundbeck er ude af drift.
Nye fuglekasser da de gamle er smadrede.

