VEJLAGET PADBORG

Referat af generalforsamlingen d. 27. februar 2008 i nr. 21.
Følgende huse var repræsenteret:
Nr. 9, 13, 15, 21, 25, 27, 31, 43 og 45.
ad dagsordenens punkt
1.
Valg af dirigent.
Mikkel Nilsson, nr. 43, blev valgt.
2.
Valg af referent.
Per Kühlmann, nr. 45, blev valgt.
3.
Formandens beretning.
Det har været et meget stille år uden nævneværdige aktiviteter. Formanden har over for
viceværten i Damstokken påpeget, at der ikke må etableres parkeringschikaner ud for
ejendommens ”ulovlige” sti-udgang til Padborgvej, og det er blevet respekteret.
Sommerfesten blev desværre ikke realiseret, men til gengæld var julestuen i nr. 7 en vældig
succes.
Flere roste under debatten dette arrangement og udtrykte håb om, det ville blive en
tilbagevendende begivenhed.
Beretningen blev herefter vedtaget.
4.
Forelæggelse af regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
5.
Indkomne forslag.
Lotte Bentzen, nr. 31, havde fremsendt forslag om, at et hul i kørebanen i den østlige ende af
Padborgvej blev repareret snarest. Bestyrelsen gav tilsagn om at indhente tilbud derpå.
6.
Vedtagelse af medlemskontingent og gebyr.
Kontingentet for 2008 blev fastsat uforandret til kr. 500. Diverse gebyrer blev ligeledes fastsat
til samme takster som i 2007.
7.
Valg til bestyrelsen.
Annette Knapmann, nr. 21, ønskede at fratræde som formand. I hendes sted valgtes Jens
Refsager, nr. 15.
Per Kühlmann, nr. 45, blev genvalgt som kasserer.
Annette Knapmann, nr. 21, blev valgt til bestyrelsesmedlem.
René Højgaard, nr. 27 og Rasmus Sonne, nr. 35, blev genvalgt som revisorer.
Birgitte Wesch, nr. 13, og Axel Harms, nr. 25, blev genvalgt, som bestyrelsessuppleanter.
Mikkel Nilsson, nr. 43, blev genvalgt som revisorsuppleant.
8.
Eventuelt.
Spørgsmålet om at lukke Padborgvej i den østlige ende og indrette en vendeplads ved
inddragelse af beplantningerne dér blev drøftet. Axel Harms, nr. 25, og Bo Marott, nr. 31, gav
tilsagn om helt uformelt hos kommunen at undersøge mulighederne herfor.
Kassereren takkede den afgående formand for hendes værdifulde indsats i de forløbne år.
Referat ved Per Kühlmann

