Generalforsamling 21. marts 2019
Torsdag d. 21. marts på Hedensted Sognegård kl. 19:00
Punkt 1- valg af dirigent Kim er valgt
Punkt 2 – optælling af stemmeberettigede : 8
Punkt 3- formandens beretning:
Velkommen til ordinær generalforsamling i Ny Sebberup Grundejerforening.
2018 var et meget stille år for grundejerforeningen, der var flere arrangementer der
ikke blev til noget.
Først var det ikke muligt at finde nogle der ville hjælpe med Sankt Hans festen, så
den måtte aflyses.
Sommerfesten blev heller ikke til noget, da der heller ikke her, var nogle hjælp til
arrangement.
Jule arrangement blev heldigvis til noget, da Signe tog sig at det. Stort tak til Signe.
Efter generalforsamlingen, hvor Jens Pedersen blev valgt til bestyrelsen og overtog
sekretær posten efter Kim. Stort tak til Kim for det store arbejde han har lagt i
bestyrelsen.
Lidt om de få ting der er sket i årets løb.
Der var besluttet på generalforsamlingen at der skulle investeres i en anden
græsklipper traktor. Det lykkes at finde en næsten ny maskine i Løsning til ca. 2/3 af
ny pris kr. 8.500, der til er der købt nye knive og en træk-kugle.
Yder mere fik vi solgt den gamle for kr. 1500.

Arbejdsdagen den 14 april.
Her startede vi rundstykker og kaffe kl. 10.00 til de 14 personer der havde tilmeldt
sig.
De vil vi gentage i år.. det bliver lørdag den 4 maj kl. 9.30
Der blev bygget til læskuret, fjernet ukrudt, klippet grene af beplantningen, der
groede langt ind over græsset, efter set legeredskaber.
Til sidst var der øl og sodavand til de 18 personer der deltog. Tak for det store frem
møde.
Også en stor tak til Karl Mølgaard der efterfølgende har malet skuret.
Som nævnt tidligere blev Sankt Hans og sommerfesten ikke til noget. Sommerfesten
for andet år i træk. Vi hat snakket om i bestyrelsen, at det er måske for meget at
vælge et festudvalg der skal tage alle arrangementer, .kunne det være en ide at vælge
nogle kun til et arrangement??
Det k,an vi drøfte efter beretningen.
Da Kim har forladt bestyrelsen og her med også hjemmeside arbejdet, skulle vi finde
en anden.
Bestyrelsen besluttede at den selv ville prøve at køre den, så jeg gik i krig med at
laven ny hjemmeside, som kom op at køre i november.
Vandværket har indvilgede i at give nogle flasker vin til det arbejde vi har for deres
del af hjemmesiden, den har nogle ting der skal offentlig gøres.
Foreningen har et stykke grøft fra søen på Svanevej som skal holdes, det har
bestyrelsen klaret med lidt hjælp.
Vi vil prøve at holde beplantningen nede i et passende niveau.
Bestyrelsen har spurgt vandværket om de vil værre med på at opsætte en hjertestarter.
Vi har ikke fået en tilbage melding.
En stor tak til de personer der har hjulpet med græsklipningen, der vil blive uddelt
nogle flasker vin til dem.

Formanden takke alle dem der har givet en hånd med i årets løb.
Punkt 4 – regnskab fremlægges til godkendelse : regnskab godkendt
Punkt 5- indkomne forslag: ingen
Punkt 6- fastsættelse af kontingent og budget: kontingent 500 kr. vedtaget. Budget
godtaget
Punkt 7- Valg i henhold til § 10
På valg:
a: Bestyrelse : Bent Klemmensen – genvalgt
b: Revisor:

Jan Olsen – genvalgt

c: Bestyrelsessupplanter:

1: Karl Mølgård – genvalgt
2: Lone Jørgensen – genvalgt

d: revisorsupplant:

3: Anette Enøe Jensen - valgt

Punkt 8: Valg til festudvalg: Arne, Anette og Alan valgt.
Jens Pedersen sender seddel rundt med opfordring til at melde sig, som
hjælper til sommerfesten.
Punkt 9: evt.- : velkomstbrev og blomst til nye beboer - godkendt
Punkt. 10 : - personer til græsklipning
Flere meldete sig ved generalforsamlingen og Bent spørger flere ved
uddeling af vin.
Dato:
Referent: Jens Pedersen

Dirigent: Kim Bennetsen

