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Reltrat afOrdinær Generallbrsamling torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19.00 på Solrød
Bibliotek, 1. sal, Solrød Cenler, 2680 Solrød Strand

DaIsorder:

1) Vale afdirigent.
.') I , 'rmanJcn :rllæg gcr bcrctning.
I ) De reviderede rcgnskab 202I -2022. med rcvisolpå1egnirg, frcm læggcs-
,1) Indkomne forslag. ( Der er ikle modtaget nogle forslag )
5) Forslag til drjllsbudgct 2022-2023 herunder konlirgert.
6) Valg afbes§rclscsmedlemmer:

Jror en to-årig periode:
Bestyrelsesmedlcm, Prcbcn .lcnscn ( Er villig til genvalg l
Bcstyrelsesmedlem, Jørgen Hanscn ( Modtagcr ikke genvalg )
Bestyrelsesmedlem, Camilla Olscn. ( Flr villig til genvalg )
Bestyrelsesmcdlcm, Nicolaj Stefiensen ( Er viuig til genvalg )

7) Valg af beslyrelsessupp leant.
8) Valg afckstern revisor og ekstem administration / valg afkasserer-
9) Valg ai inlern revisor sanlt intern rcvisorsuppleant.
l0) Eventueh.

Til stede: Medlemmer 13

Fuldmagler 01

Stemmeberettisede i alt 14 .

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen forcslåx Ingolf Jørgenseq Majsmarker 39.

DirigenteD takkcde fi)r valget og neddelte, at il'ølge § 4. stk. 1 i Vcdtægtcrnc skal der
indkaldcs til ordinær generalforsamling med mindst 1,1 dagcs varsel. Dirigenten havde 1åe1

sin indkaldelse den 5. oktobcr 2022. hvor dcn samtidig var lilgængelig på hjemmesiden.

l)irigcntcn fbrcspurgte om der var bemærkringcr hcrtil. I)a ingcn havde bemærkninger.
kunnc dirigenten herefter konstatcrc at gcncralforsarnlingen var lovlig og
beslutningsd) gtig.

Valg af to stemmctællcrc: Camilla Olsen & Nicolaj Stefi'ensen

I)irigcnten ga! herelier orden til fonrandcn rncd hcnhlik på firrmandens beretni[g 1br året
2021-2022. Det hcnstillcs at dcr firrsl stilles spørgsn l eller beret ngcn.



2)

6runlejrrforrningen

åolmgrhpn
l'ormanden afl ægger heretning.
Formandcn takkcdc li)r ordet og kume neddclc, at denne beretning dækler periodcn fra
i. august 2021 til 31. iuli 2022.

Hen over elterårct 2l blæsle det krallig llerc gangc hvilket bevirkede. atdetca.'15 år gamlc
plankeværk overfi)r Emnennarkcn 2 måtlc give op og væltede. f)et er en sag mcllcnl
grundcjerlbreningen og Karlstrupvei 99. Der er rru kommet n,vt plankcværk og regLringen

dcles.

Så blcv clet grøn vintei, og dct er rigtig svuerl at salte og der skal saltcs ofte. lbrdi det regner. sa

bliver del fros1. så rcgncr del igen og sallen løber væk. Samtlige vejrudsigter bliver str.dcrct
nøje, ligesoDr dct også bemærkes hvomar kommuncn kører og salter i omådet.

Iastelavrs arrangement udendørs blev aJloldt på {ællesarealet i Majsmarkcn. I)cr dcltog ca.'10

børn og voksne.

Så blev det lidt lunerc i vcjrel og pludselig l'ølte man trang til at male Bralliti, hvilkel gik ud

over gavlcn til Rismarkei 34. Det kunnc hcldigvis lemes med fint resultat. Vi cr heldigvis
forskåne1 for megel a]'dcn slags.

Vinterer igcnDcrn skulle man selvl'ølgelig også ud, og dct skulle hunde[e selvfølgclig også.

Det lik et afvorcs medlemmer til at klage, fordi hundcnc besørgede på vores lællesarcalcr, så

bøm tit og angc gange blev smurt jnd i hundccftcrladenskaber.
Vi har tidligere lirrsøgt med skiltning men det har inger ell'ekt. Dc. c( også kommel klager
ovcr hunde der bliver lukkct ud. og så står og gør lil s1o. gcnc for dc omkring boende. Tæ[k
orer del. nabocn kan også høre din hund. Vi tagcr også lige katlen med. Der er rigtig mange

katte j onrrådct- Llusk deklaraljoncn cn cnkclt hund og kal- Og kalle[ bcsørgcr til stor gene,

hclst hos naboen-

Skiitc mcd hus nr. Et rnedler'n havdc obscrvcret. at pakkeposler havde svært vcd al finde rundt
i områdct. Det bevirkedc, at vi undcrsøgte muligheden for bedrc afmærkning. Vi lnndt nogle
garrle vejskilte og indkøhte husnuture og salte op i områdct. Mcner det er blevet lettere at

linde iundt områdct.

Som de flestc bemærkede. har vi også fåct intcrnct gravet ned i området. ikle mcd dcr llotteste
resultat da arbeidet blev udført. I)ct scr dog rimeligt ud nu.

I sommeren 2022 har vi haft ekstern hjælp til at klipning af h.ekke og buske på lællesarealcrnc.
Ciræspl.r:nerne gik på det nærmcste ud ijuli-august 22, men det scr ud til dc cr kt rnmet sig
.llrr ,,3.r rr det ulnrdt. m. n Jc er lint !runne igen.

Stor los til Rismarken l3 - 35 som har skiftct dcrcs h.ekke. med ilot resultal. M,:n når dcr
blivcr indkøbt store hækkcplantet ogjorden bliver skiftet, så komrncr den hurtigt iget1. SLLper.

Det er også vigtigt at klippe de gamlc hækkc ind og gile dem gødning, satrlt Jlcmc cvt. cffau
så hækkcn ikke blirer kvalt. lngcn vcdligchold ingen hæk, så går de ud.

Vedligehold. dct gælder også lbr gavlene på dc rækkcr dcr har hældningstag. Det cr og må
r,ære en fællcs opgave. Desvære er dct blcvct ct problem i Rismarken.
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Allc var mcgct tslacle da det lykliedes at 1l hældningslage. Vi havde absolut ikke f'antasi til at
lbrestille os, at vcdligchold kunnc blive ct problern. For hældningstag kræver ga\1e og den rar
man sclvfølgclig fælles orr at vedligeholde. Det burde ikle kume give problemer.

Storskrald. nogle sløser med sorteingen. og undlader at hcntc cgct aff'ald igcn hvis dct ikkc
bljver tagc mcd. l)ct har omkostninger lirr loreningen nar skraldel skal køres til Køge genbrrLg.

Ilcst-vrclscn drøliet lade slandere til elbiler, og er konmet frem til at vi bør ncdsættc cn
arbejdsgruppe. Men det ka vl drøftc undcr cvcntuclt.

Og så det iiNte pudit på beretningcD. I dcnnc pcriodc har der værct 2 skiultc rør skadcr på

varmeanlægge1 undefirappcn. Ilold godt øjc mcd fugt på gulv. r'æg og lug1ig luli. Det kan
pludselig blivc mcgct omfattcnde skade.

Det er lælge sidel vl har høn om rottcr i områdct. l,orcningcn har fået cfierset vores
rottespærcr i kloakkcrnc. Men derudover pas på med Ibdring aI lugle, grøntsager og d) relbder
i skur. Opbcvar det i sikke og tæt enballage.

Dirigcnten takkcdc firnrandens beretning og ville høre om der var bemærkninger til deine.
Noglc punkter vender lirrmanden tilbage 1il under pu[ktel eventuell.

Da igel1 ønskede ordct var {brmandcns bcrctning godkcndt.

3) De reviderede regnskab 2021-2022, med revisorpåtegning, fremlægges.
Kasserer Preben Jelsen fremlagde regnskabel fot 202l-2022, det kofi blev gennemgået.

Dirigenten spwgte om der var bemærkninger til regnskabet 2027-2022.
Da det ikhe va.r tilfældet, var regnskabet godkendt.

4) Indkomne forslag.
Der er ikke modtaget nogle forslag.

5) tr'orslag ti.l driftsbudget 2022-2023 herunder kontingent.
Kasserer Prebetr Jensen ftemlagde driftsbudget2022-2023 sætt forslag til kontingent.
Bestyrclsen foreslår et rarffnebudget på Kr. 27.500.- i wrderskud og et årligt kontingent på
Kr. 3 .000"- hvilket var uændret i forhold til sidste år.

Herudover opkæves et arligt kontingent til Vejfonden på Kr. 500.- samrnen med
kontingentopkæ\aingen i juni måned.

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til budgettet.
Da det ikke var tilfældet, vax ddftsbudgettet for 2022-2023 godkerfit.

6) Valg afbestyrelsesmedlemmer:
For en to-årig pedode:

Bes§Telsesmedlem, Preben Jensen ( Er villig til genvalg )
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Best)relsesmcdlcm, .lørgen llansen ( Modtager ikke gellralg .)

Bestlrelsesnedlcm, Camilla Olscn. ( Er viilig til genvalg )
Bestyrelscsmcdlcm, Nicolaj Stellinsei ( Er villig lil genvalg )

Dirigcnten kunne meddele, a1 da Jørgen Hanscn ikkc ønskcdo genvalg vzr der en ledig
plads og ville høre om bestyrclscn havdc noglc lbrslag.

Formandcn næ\'nte al Casper'[]amin, Majsmarkcn 37 gcrnc villc opstilles.

Dirigcntcn spurgtc onr der viu andre der ørNlede at stillo op.
Da det jkkc var tilireldet, !ar Casper Camin valgt for cn ctårig pcriode.

7) Valg af best"vrelsessupplcant.
Dirigcnten spurgte om dcr var nogcn dcr ønskede al være bestyrelsesslLppleant eller om
bestyrelsen havdc nogle forslag-
Crelhe Bosscn. Solsikkemarken,ll ville geme være bes§ rclscssupp lcant-

Da ingcn andre meldte sig. var Greve Bossen valgt ft)r cn ctårig periode.

8) Valg af ekstern revisor og ekstern ådministration / valg af kasserer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af HR Revision v/reg. Revisor Per Kristiansen og som
administator RIP Bogføing v/Rita Ellingsen.
Begge blev valgl for en et-åxig periode.

9) Valg af intern revisor samt intern revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Iagolf Jørgensen, Majsmaxken 39, som intem revisor.
Blev enstemrnigt valgt for en toårig periode.

Bestyrelsen forcslar Keld Rud, Majsmarken 20, som intem revisor suppleant.
Blev enstemmigt valgt for en etå?ig periode.

10) EYentuelt.
Dirigenten giorde her klart, at dette var punktet hvor alt det der ikke tidligere var drøftet,
L-unne drøftes, men der kume iklrc besluttes noget der var bindende for bestyrelsen.

trormanden næ\nte i hans beretring spørgsmålet om der var behov for at etablere el-
bilsladestaadere i vores ornråde. Hans så geme at der blev nedsat en lille aibejdsgruppe, til
at undenøge muligheder for etablering i vores område.
Efter drøftelser L:unne de1kol§tateres at arbejdsptppen består af Mads Wilson, Rismarken
23, Nicolaj Steffensen, Rismarken 27 og John Harild, Majsmarken 40.

Udgifter til vedligeholdelse m.v. aftrægavle i en husblok i fusmarken, der har
hældningstag blev livligt dløftet.
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Formanden L:unne meddele, at de husejel€, der i sin tid var enige om at få opffft et
hældningstag på deres blok, delte etableringsorftostinger ligeligt. Han mente derfor også
at udgifter til vedligeholdelse m.v. også måtte deles af ejeme.

Det er dgligt at dette ikke er næ1alt i vorcs Vedtægter, som senest er rettet i 2016.
Ved en revidering af Vedtlegleme kwme dette skrives ind.

Formanden næ\.nte endvidere, at Caxporte, som skal males hver 8. år, ikke giver
anledning til problemer når disse skal vedligeholdes.

Kaj Langgård, SolsikkeEarketr 37, næ\alte al der ingen prcblemer var i Solsikkemarken.

Dirigetrten spulgle om det var nogen der ønskede ordet og da det ikke var tilfældet
erklærede han deme ordinære generalforsamling for slut og gav ordet til formanden.

Formanden takkede de fiemmødte for god ro og orden, men ville lige knytte et par ord til
vores seketær Jørgen Haasen, der sluttede i dag.

Formanden takkede for de mange arbejdstimer Jørgen havde lagt for dagen siden 2003 og
afsluttede med al give et gavekort og to flasker rødvin.

Slut kl. l9:50

lfu qn (o'., n^ -
I _#______

Jørgen l_lansen, relerent


