
Der kræves at25 medlefirmsr er til stede for at der kan foretages vedtægtsændringer og mindst 2/3

skal stemme for.
Der var 25 medlemmer tilstede og alle stemte for vedtægtsændringen.

tr'orslag fra medlemmer.
Ingen indkomne forslag

Yalg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen bestar af7 personer, hvoraf4 er på valg i lige ar og 3 i ulige år.

I år er Chanette, Lendy og Lotte på valg.
Alle ønskede genvalg og dette blev vedtaget.

Yalgaf 2 suppleanter til bestyrelsen
Lars Jensen modtog genvalg og
Jannie Gregersen var ikke til stede - vil spørge efterflølgende om hun vil fortsætte

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor er Svend Åge Nissen som modtog genvalg.
Revisor suppleant er Jonna Nielsen som også modtog genvalg.

Evt.
Vi talte en del om indbrudsforsøgene og nabohjælp.

Der har været 2 indbrudsforsøg mens folk var hjemme.
Dette gav anledning til et hurtigt møde i byparken, hvor man tog initiativ til at få oprettet en lukket
facebook gruppe
Den lukkede gruppe blev lavet med henblik på at man skulle oprette sig på Nabohjælp.
Ikke alle er på facebook.
Initiatil'tageme vi1le lave en flyer og få omdelt, således at alle kan komme med.

Rigtigt mange er med i FB gruppen, hvilket kan være svært at styre

Selve konceptet Nabohjælp anbefaler at man har mindre grupper - som så ffir besked om ferie mv.
Har man behov for det, kan man sende besked til alle som er med på Nabohjælp, inden for en

angiven radius.

Grundejerforeningen vil gerne købe Nabohjælp skiltene til opsætning strategiske steder.

Skiltene koster 300,00 pr. stk. - så måske skal de stå/opsættes ved indfaldsvejene

Vi skal alle være mere opmærksomme - et privat vagtværn er måske lige i overkanten.

Man skal huske at FB er en ting - nabohjælp er noget helt andet.

Generelt bør man ikke oplyse om ferie via FB.

Der har tidligere været en fra kriminalpræventivt råd og fortalt om Nabohjælp, måske skal dette

gøres igen. Dette blev der nikket ja til.



Fællesspisning og generalforsamling i Skærup Borger og Grundejer forening
Onsdag den 29. marts 2017.

Vi lagde ud med fællesspisning, hvor der var ca. 50 som fik stegt flæsk og persillesovs.
Godt fremmøde, men vi kan sagtens være flere.

Generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen og der blev valgt en dirigent. Valget faldt på Ivan Bloch som

konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
Valg af stemmetællere blev udsat - ville vente og se om der skulle bruges nogen.

Formandens beretning;
Findes som tillæg til dette referat.

Der blev spurgt til hvordan med tilladelser, når vi vil udvide klubhuset. Svend Otto arbejder på

sagen.
Formandens beretning blev godkendt

Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Findes som tillæg til dette referat.
Det var uden anmærkninger fra revisor.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent.
Kontingent fastholdes på de nuværende 300,00 kr.

Forslag til ændring af vedtægter:

Der laves en ny §3:

Vedligeholdelse af fortov

Det er den enkelte grundejers ptigt, at vinter vedligeholde det fortov, der er knyttet til grundejerens

matrikel (rydde sne og glatførebekæmpe) mv. i henhold til Privatvejsloven.

Dette gav anledning til en del snak om hvornår der er tale om fortov.
Det var blevet undersøgt og Lotte informerede at det kun er de egentlige fortove der er tale om.

Hvis der blot er græs/grus som på Munkevej, så skal dette ikke ryddes.

Stien mellem Munkevej og Klosterbakken - hvem skal rydde den?
Vi undersøger dette hos Kommunen

Vængerne glatførebekæmpes ikke.
Der blev spurgt hvem der har ansvar, hvis nogen kommer til skade på vejen.
Kommunen siger at de ikke har noget ansvar og iflg. oplysninger så har grundejeren heller ikke.



Når man oprettet sig på Nabohjælp sker dette ved hjælp af en kode og man ffir tilsendt nogle

klistermærker.
Der er en kalender, hvor man kan indtaste sin ferie og så vil de personer/husstande man har i sit nær

netværk ffi besked om at man er på ferie. Ligeledes kan de se at man har indtastet ferie.

Der blev talt om at man evt. kunne lave Nabohjælp skilte på andre sprog - der er jo ikke sikkert at

alle der kommer,tan læse dansk.

Der er steder hvor de har fået det lavet, men det var vist i privat regi.

Lys på Søndermarksvej
flmist udvalg vil se på det til august, hvor der igen skulle være penge i puljen.

Vi satser på at kunne få noget igennem.

Svend Otto holder dem til ilden.

Nogle har det med at smide hundeposer rundt omkring, hvorfor anstrenge sig med at samle op, for

så blot at smide det hele et andet sted.

Jonna på Munkevej sagde at de da gerne må smide dem i hendes skraldespand'

Generålt var holdningen at det er noget svineri blot at smide posen fra sig.

Ristene til regnvand er blevet vendt - således at de ikke er farlige for cyklister.

Hvornår kan vi forvente at der bliver asfalteret.

Svaret fra kommunen har været: når det bliver varmere.

Ivan takkede for god ro og orden.

Formanden takkede Ivan for veludført arbejde samt takkede for fremmødet og lovede at bestyrelsen

tager fat i de åbne punkter.

Referent:

Britta Mølgaard


