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Dagsorden  
1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning  
3. Kassereren fremlægger regnskab for 2008 og budget for 2009  
4. Fastlæggelse af kontingent for 2008  
5. Indkomne forslag  
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor  
7. Eventuelt  
 
1. Valg af dirigent 
Lars Ole Simonsen blev valgt som dirigent. Lars Ole konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt i henhold til vedtægterne.  
 
2. Formandens beretning 
De grønne skodder: Oplysninger i den kommende folder som Birgitte laver i løbet af foråret Hegn skal være 
levende i skel, kommunen har meldt tilbage at alle hegn i skel skal være levende, dvs. flethegn, raftehegn og 
lign. er ikke ok ifølge lokalplanen. Uglevangens overgang til privat vej er sat i bero indtil videre.. 
Sommerfest / Høstfest flyttes til før sommerferien, nu som sommerfest den 5.juni 2010 om aftenen. 
Invitation følger. Gartner kommer nu i stedet for fælles arbejdsdag og erstatter også tidligere ansatte. 
Formanden opfordrer yngre beboere at holde øje med legeredskaber og være aktive omkring div. aktiviteter 
vedrørende dette. Bredesvinget 22 og Bredevej 11 vil gerne deltage i disse aktiviteter Trailer: Opfordring til 
at man passer bedre på den, til fælles fordel. Internet / hjemmeside opdatering Rettelse i folder / og på nettet 
vedr. korrekt størrelse teglsten.  
 
3. Kassereren fremlægger regnskab for 2009 og budget for 2010 
Gennemgang af regnskabet 2009 og budget for 2010. Begge godkendt  
 
4. Fastlæggelse af kontingent for 2010 
Uændret kontingent er vedtaget.  
 
5. Indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag 
 
6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter 
Bestyrelsen er genvalgt. René Bamberger, Æblekrogen 3 (formand) Søren Rahbek, Æblekrogen 7 (kasserer) 
Ole Lemvig, Bredevej 19 (hjemmeside/IT/grønne områder) Birgitte Grandjean, Æblekrogen 9 
(informationsfolder/grønne områder/høstfest) Hanne Kjeldgaard, Bredesvinget 6 (Sekretær/ referant)  
1. suppleant Sissel Breinholt Bredevej 33 2. Suppleant Birgitte Engen Bredesvinget 26 Revisorer er ligeledes 
genvalgt. Revisor: Claus K. Møller, Æblekrogen 10, Revisorsuppleant: Tom Høholdt, Æblekrogen 5  
 
7. Eventuelt 
Der foreslås at hækkene på de grønne områder klippes smallere og 1,80 m. i højden  
Legestativ på grønt område ved Bredesvinget er ved at være lidt farligt - der opfordres til at man finder ud 
hvad der så skal være i stedet. Man kan henvende sig til Birgitte Grandjean. Bredesvinget 22 og Bredevej 11 
vil gerne deltage i aktiviteter vedr. legepladser og lign. Der foreslås at hækkene på de grønne områder 
klippes smallere og holdes ved 1,80 m. Carsten Lauritzen melder sig til festudvalget omkring Sommerfesten. 
Bredesvinget 12 foreslår et trailerkursus. Forslag fra Bredesvinget 12, om at rette henvendelse til kommunen 
vedrørende trafikdæmpende foranstaltninger på Bredesvinget. Ref. til Skolevænget ved Buddingevej. 
Solvarme-anlæg / Lokalplan. Vi afventer en holdningsændring i kommunen. Carsten Lauritzen forslår at der 
nedsættes et udvalg til udvælgelse af solfangere som vil være pænest i forhold til områdets udseende. 
Bredesvinget 12 foreslår at der nedsættes et udvalg til at undersøge forskellige energibesparende 
foranstaltninger ? Tom Høholt og Jesper Reimers, Søren Rahbæk, Christian Grandjean melder sig til 
udvalget.  

 
Referent Hanne Kjelgaard Christensen.  


