
                                                                           

Referat fra generalforsamlingen 28. marts 2013.

1. Valg af dirigent:
Tony Larsen valgt.

2. Bestyrelsens beretning:
Der blev budt velkommen til Jens Jørgen Søgaard Madsen, der har købt og overvejer at bygge på 
Torpet 158. Vi håber, I kommer til at falde godt til.
På fællesarealet er der blevet lagt fliser under bordene. ( Fliserne har vi fået far Trine Gadebergs 
terrasse, der skulle lægges om.) Vi er ved at planlægge at lave en slags halvtag/shelder hen over 
fliserne, så man kan grille i tørvejr. Derudover er vejen blevet rettet af.
Affaldstømning sker for den sorte spands vedkommende hver uge (på mandage) i 7 uger i 
sommertiden. Resten af året er der 14. dages tømning. Hvis jeres spande ikke bliver tømt, skal I give 
besked til Helle 23 23 82 28 eller selv henvende jer til Teknisk forvaltning i Vejen. De sker, 
skraldemændene springer en spand over, og det kan vi kun ændre, hvis vi får det at vide.
Tyverier har vi igen i år været sparet for – undtagen Anitas sorte skraldespand. Det ser ellers ud til at 
vores Operation Nabohjælp virker. 
Vi er ved at undersøge om der kan laves en sti til Baldersbækvej hen over dalen, så der bliver kortere 
til Birgits Glasdesign og Freddys kartofler og grøntsager. Hvis det lykkes, bliver det en såkaldt 
trampesti.
Vi har haft udgifter til advokater i forbindelse med indkrævning af kontingent. Vi håber, det var et 
forbigående fænomen.
Foreningen bruger Vorbasse Hegnsvig Sparekasse. Der har været lidt uro omkring banken, men vi ser 
tiden an. Vores penge er ikke i fare.
I udhængsskabet er der kommet en seddel med nyttige telefonnumre så som lægevagt, tandlæge, 
hjertestarter m.m.
Nyt fra Hovborg: Der er ved at blive etableret en lille butik ved fiskesøen, hvor man kan købe 
forskellige fiskeretter.

3. Regnskab:
Regnskabet blev gennemgået af Niels og godkendt.

4. Budget og kontingent:
Budgettet blev gennemgået af Niels og godkendt. Kontingentet er uændret. 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Alle blev genvalgt. (Tak for det.)

6. Valg af revisor og suppleant:



Begge blev genvalgt. (Tak for det.)

7. Eventuelt:
Erland Rasmussen nr 134, har sat en skurvogn op. Han skal til at bygge, når vejret er til det. Vi ønsker 
ham held og lykke med projektet.
Tak til alle, der mødte op til generalforsamlingen.
Vinder af julekonkurrencen blev Tony. Billedet er taget ved parkeringspladsen ved Baldersbæk slot.
Grillaftenen bliver i år den 1. juni på fællesarealet. Der kommer indbydelse ud 
senere.


