Referat
Generalforsamling Sdr. Klegod Drænforening, lørdag den 5. November 2011.
Bo Nordby valgtes som dirigent. Bo konstaterede mødet lovligt indvarslet.
Randi Bach berettede, at der var afholdt et møde i det forløbne år og at året i øvrigt havde været
roligt og arbejdsfrit. Der er spulet en gang i februar. Drænene fungerer fint.
Kommunen har ændret praksis med hensyn til opkrævning. Der skal nu indsendes oplysninger om
beløb inden 1. Oktober for at få opkrævet kontingent. Endvidere har kommunen ændret takst.
Beløbet er ændret fra 16,00 kr. til 50,00 kr. pr. Medlem.
Bestyrelsen har i år fastsat opkrævningsbeløbet for 2012 til 150,00 kr. (100,00 kr. Kontingent og
50,00 kr. Opkrævningsgebyr). Der bliver aftalt med kommunen, at der opkræves kontingent for 5.
År. Derved sparer foreningen ca. 10.000,00 kr. Der vil derfor i 2013 blive opkrævet 500,00 kr. pr.
Parcel. + opkrævningsgebyr på 50,00 kr pr parcel Desuden vil det koste 400,- kr. pr år de næste 4 år
i gebyr for adresseliste og labels.Disse penge tages af kassen.
Referater vil fremover kunne findes på grundejerforeningens hjemmeside. Til de der ikke har
mulighed for at se referatet på hjemmesiden vil bestyrelsen sende referatet som e.post. Der
opfordres til, at alle som benytter e-mail oplyser adresse, således at der derved spares porto.
Oplysningen sendes til: rcbach@mail.tele.dk.
Kassereren er sygemeldt. Randi har midlertidigt overtaget regnskabet.
Der var ikke spørgsmål til beretningen, som blev godkendt.
Regnskabet blev fremlagt. Der var ingen bemærkninger. Regnskabet blev godkendt.
I 2012 bliver indkaldelse fremsendt som e-mail. Der sendes brev til de, der ikke har e-mail adresse.
Fremgangsmåden er accepteret for 2012. Fra 2013 vil indkaldelsen kun blive udsendt som e.mail.
Bestyrelsen vil undersøge lovligheden af denne fremgangsmåde. Resultatet fremlægges på næste
generalforsamling, med forslag til evt. vedtægtsændring
Randi Bach er genvalgt som formand. Susanne Nordby og Ruth Bak valgtes som suppleanter.
Der blev indsamlet 10,00 kr. pr. deltager til blomster til kassereren.
Dirigenten konstaterede mødet afsluttet og takkede for god ro og orden.
Referent Bo Bak

