Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Herstedøster Villaby onsdag
den 15. marts 2017 kl. 19 på Herstedøster Skole.
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse
eller anden beslutning.
4. Valg af kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Erik Spetzler ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen
foreslår nyvalg af Jan Runager (KH 71). Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Gravgaard
Hansen.
5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen foreslår genvalg af Thomas Christensen (KH
55) og Poul Juul (HH 111).
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Kaj Nielsen
(PH39) og af Leif Niemann (KH79) og som suppleant genvalg af Arne Kristiansen (PH 55).
7. Forhandling og afstemning af indkomne forslag.
8. Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 2017 på grundlag af budgetforslag. Bestyrelsen
foreslår uændret kontingent helårligt på kr. 1.550. Ud af kontingentet foreslår bestyrelsen, at
der uændret hensættes kr. 515 til vejfonden.
9. Eventuelt
Ad 1/ Karsten Lynge (PH 13) blev valgt.
Ad 2/ Se vedlagte bilag.
Ad 3/ Regnskabet blev godkendt.
Ad 4/ Der var nyvalg af Jan Runager (KH 71) som kasserer og genvalg af Lars Gravgaard Hansen
(HH13) som bestyrelsesmedlem.
Ad 5/ Der var efter afstemning genvalg af Thomas Christensen (KH 55) og genvalg af Poul Juul
(HH 111) som bestyrelsessuppleanter.
Ad 6/ Der var genvalg af Kaj Nielsen (PH 39) og Leif Niemann (KH 79) som revisorer. Der var
genvalg af Arne Kristiansen (PH 55) som revisorsuppleant.
Ad 7. Der var ikke indkommet forslag.
Ad 8/ Kontingent for 2017 blev fastsat uændret til kr. 1550 helårligt, heraf hensættes uændret kr.
515 til vejfonden. .
Ad 9/ Emner der blev berørt var manglende armaturer i PH, for hurtig kørsel på stamvejene og evt.
etablering af bump eller skilte, rotteplage, opfordring til at tilslutte sig Nabohjælp.
Efter henstilling af dirigenten blev affaldsordningen gennemgribende behandlet under dette punkt.
Mange medlemmer gav udtryk for, at de var utilfredse med forskellige forhold ved den nye ordning.

Nogle medlemmer gjorde opmærksom på, at de ikke havde fået afhentet affald på trods af, at de
havde bestilt afhentning. Kapaciteten vedr. plast er alt for lille, og man var bekymret for rotter, hvis
man stillede plast ud i en sæk. Det er ikke tilfredsstillende, at de tidligere faste tirsdage nu er afløst
af afhentning enten mandag eller tirsdag. I praksis betyder det, at der ofte vil stå affald fra søndag
eftermiddag til tirsdag eftermiddag.
Et gennemgående tema var utilfredshed med, at der nu kun bliver hentet haveaffald, pap og
storskrald, hvis der i forvejen er bestilt en afhentning. Kommunen har tilbudt, at vi igen automatisk
kan få hentet haveaffald, pap, og storskrald, hvis vi årligt ville betale ca. 400 kr. ekstra. Et stort
flertal af forsamlingen tilkendegav, at man ikke ville betale ekstra.
Forsamlingen gav formanden tilslutning til at konkludere, at vi i Villabyen generelt var utilfredse
med den nye affaldsordning.

Karsten Lynge
Dirigent

Henning Lindhardt
Formand

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:
Formand: Henning Lindhardt, KH 24
Næstformand: Lars Gravgaard Hansen, HH 13
Kasserer: Jan Runager, KH 71
Sekretær: Bente Jepsen, PH 19
Bestyrelsesmedlem: Henning Christensen, KH 86

