Referat Generalforsamling 2021
Grundejerforeningen Alpeparken
Onsdag d. 24.8.2021 kl. 19.30

Pkt. 1 Valg af dirigent:
Mogens Hansen, Gothardpasset 13, valgt.

Pkt. 2 Formandens beretning
Legepladser er fornyet og renoveret, på baggrund af de forslag fra sidste generalforsamling. Snerydning har
været dyr i 2020/21.

Pkt. 3 Rettidigt indkommende forslag
Forslag 1: Partytelt til arrangementer og gadefester
Størrelse 5 x 8 meter
Forslag om 6.000 kr.
Forslaget blev trukket fra generalforsamlingen og stiller vil tage det på generalforsamling 2021

Forslag 2: Snerydning saltning af fortov på stamvejen.
Forslag om ??.??? kr.
Forslaget blev ændret til at bestyrelsen undersøger økonomien og praktisk om sagen til generalforsamling
2022.

Forslag 3: Legeplads.
Forslag stillet om 65.000 kr.
Legepladsudvalget har søgt bydelsfonden om legat og modtaget 30.000 kr. der skal anvendes i 2021.
Generalforsamlingen bevilger 35.000 kr. til legepladsudvalget og 5000 kr. til diverse.

Pkt. 4 Aflæggelses af regnskab
Budget og regnskab blev vedtaget.

Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen lægger op til et uændret kontingentet på 1.050 kr./år pr. parcel.
Vedtaget, og der var enighed om at vi i fortsat har en billig grundejerforening.

Pkt. 6 Valg af formand Jacob Bøegh, Brennerpasset 81 – genvalgt

Pkt. 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Michael Lyster, Brennerpasset 64 - genvalgt
Rasmus Madsen, Brennerpasset 40B, 81774090 – valgt

Pkt. 8 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Mikael Nysom, Gotthardpasset 18 – genvalgt
Jannie Jensen, Brennerpasset 118 - valgt

Pkt. 9 Valg af 2 revisorer
Mogens Hansen, Gotthardpasset 13 - genvalgt
Erik Jensen, Brennerpasset 96 – genvalgt

Pkt. 10 Valg af 2 revisorsuppleanter
Thomas Plougmand, Brennerpasset 89 - genvalgt
Ole Uth Nielsen, Brennerpasset 98 - genvalgt

Pkt. 11 – Eventuelt
Hjertestarter. Rækkehusene vil gerne have at generalforsamlingen/bestyrelsen undersøger muligheden for
at der bliver opsat en hjertestarter i generalforsamlingen. Jannie Jensen undersøger om det er muligt at
opsætte en i grundejerforeningen.
Der har været uddelt parkeringsbøder for at parkere på fortovet. Bestyrelsen har søgt kommunen om at
der gives dispensation for at parkere på fortovet. Der afventes svar fra kommunen. Hans Henrik Hanberg
rykker kommunen for svar.
Enkelte grundejere fodrer fugle, måger og rådyr i deres haver. Dette til gene for de omkringboende
grundejere. Generalforsamlingen opfordrer grundejere til ikke at fodre uhensigtsmæssigt, så måger og
rotter tiltrækkes.
Hvis der opdages rotter i grundejerforeningen, skal kommunen kontaktes umiddelbart.
Rotter kan anmeldes på Kolding kommunes hjemmeside.
Der vil i 2021 være fokus på grundejere der ”glemmer” at vedligeholde og trimme deres bevoksning og
hække ud mod fortove, stamveje og fællesarealer.
Hunde, der skider på grundejerforeningen. Stop med dette.
Alpeparkens facebook side: Grundejerforeningen Alpeparken
Alpeparkens hjemmeside: www.alpeparken.dk
Traileren har mange skader og lånerne glemmer at reservere traileren og melde hvis der opstår skader på
den. Hans Henrik Hanberg skriver til medlemmerne på facebook og indskærper at traileren skal reserveres
og skader skal meldes ind ved aflevering. Hvis skader ikke meldes inden traileren forlades, kommer låneren
selv til at betalen for skaden.
Udvalg:
Forskønnelsesudvalget:
Inge-Lise Lindholst, Brennerpasset 38a
Finn Isaksen, Brennerpasset 61

Legepladsudvalget:
Jannie Jensen, Brennerpasset 118
Rasmus Madsen Brennerpasset 40B

Trailerudvalget:
Jannie Jensen, Brennerpasset 118, 22965323
Ole Nielsen, Brennerpasset 98

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Alpeparken
24.08.2021
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Mogens Hansen

