
VEJLAGET PADBORG

Referat af generalforsamlingen d. 9. marts 2009 på Rødovregård.
Følgende huse var repræsenteret:
Nr. 9, 13, 21, 35, 37, 43 og 45.
ad dagsordenens punkt

1. Valg af dirigent.
Vi klarede os uden dirigent.

2. Valg af referent.
Per Kühlmann, nr. 45, blev valgt.

3. Formandens beretning.
I formandens fravær meddelte Per Kühlmann, at også 2008 i lighed med 2007 havde
været et meget stille år uden nævneværdige aktiviteter. Dog var der ved Rasmus
Sonnes (nr. 35) mellemkomst blevet fulgt op på ønsket på sidste års generalforsamling
om at få repareret et par huller i vejbanen i den østlige ende af Padborgvej.
Fra forsamlingens side blev der mindet om såvel fastelavnsfesten som sommerens
kagefest, og generalforsamlingen udtrykte sin tak til initiativtagerne og håb om, at de
også fremover vil gennemføre sådanne aktiviteter.
Beretningen blev herefter vedtaget.
4. Forelæggelse af regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

6. Vedtagelse af medlemskontingent og gebyr.
Kontingentet for 2009 blev fastsat uforandret til kr. 500. Diverse gebyrer blev ligeledes
fastsat til samme takster som i 2008.

6. Valg til bestyrelsen.
Jens Refsager, nr. 15, blev genvalgt som formand.
Annette Knapmann, nr. 21, ønskede at udtræde af bestyrelsen, og i hendes sted valgtes
Hanne Terkildsen, nr. 37 som 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.

6. Eventuelt.
Der var intet nyt vedrørende spørgsmålet om at lukke Padborgvej i den østlige ende, et
spørgsmål der blev rejst på sidste års generalforsamling. I stedet foreslog Rasmus
Sonne, nr. 35, man undersøgte muligheden for at gøre Padborgvej ensrettet, således at
det blev forbudt at køre ind fra Damhus Boulevard. Bestyrelsen gav tilsagn om helt
uformelt hos kommunen at undersøge mulighederne herfor.

Referat ved Per Kühlmann

Bestyrelsens nuværende sammensætning:
På valg i 2010: Per Kühlmann (kasserer).
På valg i 2011: Jens Refsager (formand) og Hanne Terkildsen (bestyrelsesmedlem).




