Referat af generalforsamling for Østre Parkvej, Ringsted
Onsdag den 6/3-2019 i Ringsted hallens Cafe Forni’s mødelokale.
13 personer var tilstede, der repræsenterede følgende husnumre: 37, 80, 148, 116, 86, 170, 133, 168, 91,
196, 98, 48 og 121.

Pkt. 1: Valg af dirigent.
De tilstedeværende på generalforsamlingen valgte Flemming fra nr. 86. Flemming kunne konstatere at
generalforsamlingen var lovlig, da den var rettidigt varslet. Der var ingen indsigelser.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning:
Formand Wilhelmina Magallanes afholdt på bestyrelsens vegne følgende beretning om det forløbne år:
2018 startede, som tidligere år, stille og roligt. Vi startede året med et velbesøgt fastelavn efterfulgt af Løb
og Lopper, som vi afholdte for anden gang. Flere husstande deltog i år med loppestande og vi havde en del
ude og løbe eller gå turen om Østre parkvej.
Junimåneds Sankt Hans fejrede vi uden brug af paraplyer og som altid var der et stort fremmøde. Som
noget nyt forsøgte vi med et musikalsk indslag i stedet for den traditionelle politiker. Vi i bestyrelsen synes
det var med til at skabe en god ramme for den gode stemning der altid er omkring bålet og pølserne.
Det blev også i sommer, vores vej skulle have etableret fibernet. Arbejdet startede næsten til tiden, men
blev desværre bremset af uoverensstemmelser mellem nogle af vejens beboere og gravere. Efter en lang
pause ser det ud til det er lykkedes alle, der har tilmeldt sig, at få fibernet.
Ved sidste generalforsamling blev der fremlagt forslag om at foreningen køber eller anskaffer en
hjertestarter. Bestyrelsen har efterfølgende søgt trygfonden om at få doneret en hjertestarter, dette blev
desværre ikke godkendt. Vi har siden arbejdet på at muliggøre dette, og Claus har taget initiativ til at starte
en gruppe i Hjerteforeningens landsindsamling, hvor vi får en gratis hjertestarter hvis vi får tilmeldt 15
indsamlingsruter i vores gruppe. Vi, i bestyrelsen, vil gerne opfordre til at man tilmelder sig en rute i
gruppen, så vi kan få opsat en hjertestarter.
I søndags har vi holdt fastelavn i lille Kærehave. I år havde vi et ekstra stort fremmøde af udklædte børn og
voksne. Det var også i år, bestyrelsen slap for at spise fastelavnsboller til aftensmad, da alt slik og
fastelavnsboller blev uddelt.
Der blev herefter åbnet op for kommentarer og spørgsmål til bestyrelsen.
Beretningen gav ikke anledning til kommentarer eller spørgsmål.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab 2018.
Kasseren Bo aflagde et regnskab med et resultat på -1.159,90 kr. og en balance med en formue på
45.760,22 kr. Grundejerforeningen har i 2018 haft 77 betalende medlemmer.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen uden yderligere spørgsmål.

Pkt. 4: Indkomne forslag.
Der var sendt 1 forslag til formanden. Dette var modtaget rettidigt.
Forslag 1: Forslag om anlæggelse af krolfbane ved vendepladsarealet i øst-enden.
Forslaget blev debatteret. Det blev besluttet at bestyrelsen i grundejerforeningen, kontakter kommunen
for at undersøge muligheden for anlæggelse af krolfbane.

Pkt. 5: Budget og kontingent 2019.
Bo fremlagde et budget med et forventet resultat for 2019 på -4.000 kr. Budgettet blev godkendt og
kontingentet blev vedtaget for 2020 til at blive fastholdt på 150 kr.

Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg for 2019 var Bo og Wilhelmina. Wilhelmina ønskede genvalg og blev genvalgt. Tidligere suppleant
Claus Madsen blev valgt til den anden bestyrelsespost. Bestyrelsen vil konstituere sig på første
bestyrelsesmøde.

Pkt. 7: Valg af suppleant.
Balder Mordhorst fra nr. 170 blev valgt som suppleant.

Pkt. 8: Valg af revisorer.
Jørgen Frandsen blev genvalgt som revisorer.

Pkt. 9: Eventuelt.
Under eventuelt blev følgende spørgsmål rejst og emner drøftet:
Det blev oplyst at man via. en app kan oplyse Ringsted kommune omkring defekter i området. Det har
tilsyneladende en hurtig respons og god effekt.

Der blev oplyst om muligheden for at få afhentet sit storskrald via kommunens ordning.
Der blev stillet spørgsmål omkring legepladsen og hvorledes budgettet til legepladsen bruges. Det blev
forklaret, at budgettet skal bruges til både vedligeholdelse og udbygning af legepladsen. Af forskellige
årsager sker det ikke så hurtigt som man kunne ønske sig, bl.a. pga. økonomi og lovgivning.
Muligheden for at få produktionsskole eller teknisk skole – tømrerlinjen – til at konstruere legeredskaber
blev drøftet.

Bestyrelsen og dirigenten takkede de tilstedeværende for fremmødet og lukkede generalforsamlingen.

Refereret af Kristian Ulstrup Sivertsen

