Grundejerforeningen Bakketoppen
Generalforsamling 27.4.16 – afholdt i Greens Boghandel, Sorgenfri
Valg af dirigent & referent
•
•

Dirigent: Jakob (BT3)
Referent: Peter Alnor (VS55)

Formandens beretning
Stille og fredeligt år. De planlagte sociale arrangementer (fastelavn og gadefest) blev
desværre ikke til noget. Restancer er fortsat et problem. Det er typisk de samme husstande,
der er i restance. Senere vil bestyrelsen præsentere et forslag om en skærpet indsats.
Udbedring af sorte stien pågår fortsat. Kommunen har givet et billigere tilbud end .... på
opretning og ny belægning. Nu udestår belysningen, der har vist sig at være meget dyr. Der
arbejdes på forskellige alternativer. Beboerne op til stien vil blive inddraget i valg af løsning.
Vi har deltaget i et fællesmøde med 13 andre grundejerforeninger i Virum. Formålet er at
udveksle erfaringer og stå mere samlet i forhold til samarbejdet med kommunen, der ofte
kan være udfordrende. Vi deltager i de møder, der måtte komme.

Regnskab & budget
Arjen gennemgik regnskabet. Restancerne stadig høje, men siden årsskiftet er de fleste
udeståender betalt. Pt. udestår kun betaling fra 7 husstande. Der er kun 1 gammel sag, der af
principielle årsager endnu ikke er betalt og vedrører sneordningen.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Budget 2016 gennemgået. Kontingenten er uændret. Der budgetteres med et overskud på
kr. 6.100. Budgettet og kontingentet godkendt af generalforsamlingen.
Forslag fra bestyrelsen
Sommerfest 2016 og fremover
•
•
•

Afholdes fremover den næstsidste lørdag i august
Der afsættes kr. 5.000 hvert år. Sommerfestenafholdes kun hvert 2. eller 3. år hvor
der således er kr. 10 – 15.000 til rådighed.
Forslag vedtaget.

Fastelavn 2017

Classified as Internal

•
•
•

Fortsætter som årligt arrangement. Der afsættes kr. 1.000.
Det er op til børnefamilierne at tage teten.
Forslag vedtaget

Snedrydning
•
•
•

Overordnet god tilfredshed med Viuf, der fortsætter.
Der gøres opmærksom på, at det trods ordningen er beboernes eget ansvar at der
ryddes for sne som omtalt på www.borger.dk/Sider/Vejene-i-snevejr.aspx
Forslag vedtaget

Restanser
•
•
•
•

Fra kommende regnskab vll restanser på kr. 4.000 eller derover blive anført som
note i regnskab med navn og adresse.
Generalforsamlingen roste bestyrelsens opfølgning og tiltag i forhold til at få
pengene inddrevet. Det er uacceptabelt at der ikke betales til fællesskabet.
De beboere der er i restance opfordres til at betale eller kontakte bestyrelsen for en
afdragsordning.
Forslaget vedtaget med virkning fra regnskabet 2016.

Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsen fortsætter. Ingen nye suppleanter.
Valg af revisorer
Der var genvalg af revisorerne.
Eventuelt
•

•

Spørgsmål til statistik på brug af hjemmesiden. Der er pt ikke muligt.
o God brug af Facebook gruppen. Der bliver lagt et link til facebook gruppen på
hjemmesiden.
Bestyrelsen blev opfordret til at sende invitation til Generalforsamling ud tidligere
for at få flere til at deltage.

Generalforsamlingen afsluttet med inspirerende vinsmagning.

Classified as Internal

