Referaf fra den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Nivåpark
Torsdag den 19. marts 20lS i kantinen på Nivå Skole Syd

Dagsorden:
1.Valg af dirigentoe referent
Bestyrelsen
foreslogMortenClauson-Ktassomdirigentog DennisFrederiksensomreferent.Begge
blevvalgt.
Dirigententakkedefor valgetog konstaterede,
at generalforsamlingen
var lovligt indvarsletved
indkaldelse
af 25.februar2015.
11husevar repræsenteret
ved fremmødeog 4 husevar repræsenteret
vedfuldmagt.
2. Bestyrelsens
beretninsved formanden
Formandengennemgikbestyrelsens
beretning2014,dervar udsendtsammenmedindkaldelsentil
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen
udtryktetilfredshedmed,at parkeringenpå stamvejenvar afklaretmed
stopforbudpå denførstedel af vejen,samtat Fredensborg
Kommunehar anerkendt,at denhar
vedligeholdelsespligten
af afløbsledningerne
i stikvejene.
Bemærkningerne
i beretningen
om vedligeholdelse
af de grønneområder,gavanledningtil en
diskussionom hækkeklipning,foreningensudgiftertil hækkeklipningog om mankan nedlægge
hækkene.
Den viderediskussionom hækkeblev henvisttil punkteteventueltog beretningen
blev herefter
godkendt.
3. Forelæggelse
af detreviderede
regnskab
Kassereren
gennemgikdet reviderederegnskabfor 2014.Regnskabet
udvisteet underskudpå kr.
387,08og blevudendiskussion
godkendt.
4. Forslag
Der var ingenforslagtil behandling.
5. Fastsættelse
af kontingent.samtvedtaeelse
af budeetfor 2015
gennemgik
Kassereren
detudsendte
forslagtil budgetfor 2015.Der var 2 forslag.
på 100kr. pr. kvartalfra l. april 2015og et budgetteret
Budgetl: meden kontingentstigning
overskudpå 600 kroner.
underskudpå 13.800kroner.
Budget2: meduændretkontingentog et budgetteret
på vedligeholdelse
af grønnearealersamtgenerel
Efter en diskussionom eventuellebesparelser
prisudvikling,blev budget1 vedtaget.
er fra 1. april 2015herefter700kronerpr. kvartalplus bidrag
Kontingentettil grundejerforeningen
til vejfonden.

6. Valg af bestyrelse
blev
JesperGrandtog DennisFrederiksen
FormandCharlottePrytz samtbestyrelsesmedlemmerne
alle genvalgtfor entoårigperiode.
Den samledebestvrelseer herefter:
Husnr. 39
Formand
CharlottePrytz
Husnr. 18
Kasserer
HansRasmussen
Husnr. 10
JesperGrandt
Bestyrelsesmedlem
Husnr. 34
Bestyrelsesmedlem
DennisFrederiksen
Husnr. 46
ThomasBognar
Bestvrelsesmedlem
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Hus nr. 43 ogHansHenrik Kock, Husnr. 17blev genvalgtsomhenholdsvis
JensMartin Pedersen,
I. og2. suppleant.
8. Valg af revisorog revisorsuppleant
Hus nr. 2 blev genvalgtsomrevisor.
MortenClauson-Kaas,
Der blev ikke valgt revisorsuppleant.
9. Eventuelt
handledeom hvordan
Diskussionen
om de grønneområderblev genoptaget.
Diskussionen
af denenkelteparcelkan
afgrænsningen
hvordan
ud
og
se
af de grønneområderskal
beplantningen
ellerplankeværk.
være.Hæk, grønbeplantning
reglernefor
om at undersøge
mundedeud i en opfordringtil bestyrelsen
Diskussionen
og fremlæggeresultatetpå næste
omkringparcellerneog på fællesområderne
beplantninger
generalforsamling.
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