Referat af generalforsamling 24-03-2004 i Wagnerhus
Ved ejerskifte kontakt Birgit i nr. 83 for at få ændret navn i register.

Der var 15 husstande repræsenteret
1.

Ole blev valgt som dirigent.

2.

Grønne områder og legeplads blev nævnt, og vil ikke blive berørt noget videre i år. Ang. snerydning
ved husstandene er meget dårlig og gerne vil ses strammes op om.

3.

Regnskabet blev gennemgået af Keld, og han gennemgik også brevvekslingen mellem Linda
Damholt. Linda mener ikke hun har overskredet sine beføjelser ved ikke at skrive under, og ville
gerne have det uddybet, Keld mente at Linda går ud over sine beføjelser som bilagskontrollant. Ang.
privat navn på bilag står ingen steder at man ikke må det. Linda mente at regnskabet er lidt
uoverskuelig, og det ville Keld kun give hende i ret i. Keld ville gerne have at Linda kommet noget
før, så regnskabet kunne være rette inden at det blev sendt ud. Regnskabet skal prøves at gøre mere
overskuelig, og ellers snakke om evt. problemer med hensyn til regnskabet. Regnskabet blev
godkendt med 14 stemmer.

4.

Henlæggelse til vej blev fastholdt på 11.000 kr. pr. år.

5.

Der blev bestemt at den der slår græsset på legepladsen, skal have et gavekort på 500 kr. pr. år. Der
blev bestemt at leje Wagnerhus til at holde Wagnerlaug fest. Håber at der er nogen der vil rydde med
buskkrydderen nogle gange om året ( håber det kan holdes indenfor ejerlauget). Der blev stillet det
forslag at hyre en stats autoriseret revisor til at revidere vores regnskab, det blev ikke vedtaget.

6.

Budgettet blev godkendt og fastholdelse af 400 kr. i kontingent.

7.

Bent og Heinrich blev genvalgt, Birgit Jensen blev genvalgt som suppleant.

8.

Linda nr. 39 og Per nr. 71 blev valgt som bilagskontrollanter, Kirsten blev valgt som suppleant.

9.

Der blev kritiseret at bestyrelsen ikke er ordentlig forberedt til generalforsamlingen. Der blev
opfordret til at alle parkere med omtanke, så alle kan være her og komme rundt med biler, trailer og
campingvogne.
Referent:Birgit R. Jensen nr. 83

