
Referat fra (afd. 7) Parcelforeningen Femkantens generalforsamling torsdag den 21. 
februar 2019 kl. 19.30, afholdt hos Philip Rising Nielsen, Holmstruphøjvej 171 A
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A. Bestyrelse: På valg er Micahel Madsen og Hans Bjerre Madsen
B. Suppleant(er)
C. Revisor og revisorsupplenat

7. Eventuelt 

1. Valg af dirigent
Philip (171A) blev valgt til dirigent, takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet efter Femkantens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning for 2018
Formanden orienterede om de aktiviteter der i løbet af 2018 havde været gennemført. 
Der havde været afholdt et fastelavnsarrangement. 
Arbejdsdagen blev afholdt lørdag den 09. juni, med efterfølgende socialt samvær om aftenen hos Michael 
165 B.
3 nye træer er blevet plantet ved nr. 159, de gamle var gået ud. Træer langs fællesarealet er stynet.
3 store sten (dem der ligger i sving) er blevet fjernet. 
Vi har fået et nyt bord/bænke sæt, og en bænk til fællesarealet.
Der er i perioden afholdt 3 bestyrelsesmøder.

Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet viste et underskud på kr. -1757,-, men ellers har vi en god økonomi i foreningen.
Regnskab for år 2018 blev fremlagt og godkendt af forsamlingen.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet 3 forslag., som er følgende:

1   Indsendt af Hanne 153A.  
Vi betaler en gartner for at luge og beskære vores bede 2 gange om året, så det kommer til at se ordenligt 
ud. Vi er efterhånden så få der møder op på arbejdsdagen, at det er ved at være en krævende post, såfremt 
det skal gøres tilfredsstillede.
Det var der opbakning til i forsamlingen.

Det blev besluttet, at vi forsøger med en gartner der kommer og ordner bede og beskæring en gang i år. 
Punktet vil blive behandlet på næste generalforsamling, med baggrund om ordningen skal blive permanent, 
samt om det er tilstrækkeligt med en gang om året. Bestyrelsen går videre med sagen, og taler med en 
gartner.

2  indsendt af bestyrelsen
Der indkøbes en trailer af Parcelforeningen Femkanten, så beboer kan låne den efter behov.
Traileren indregistreres og vil have en fast plads, et eller anden sted i Femkanten.

Forslag blev nedstemt af en enig forsamling.



3 Indsendt af bestyrelsen
Fjernelse af de sidste store sten i sving og finde er anden måde for markering. 
Problemet er når vi har besøg af store lastbiler, der ødelægger vores rabatter.
En måde kunne være optagelige stolper med græsarmering, så det skåner hjørnerne.

Det blev besluttet at bestyrelsen ser på sagen, hvad der kan gøres

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent til foreningen og vejfond 
Budget for år 2019 blev fremlagt. 
Det samlede kontingent forbliver uændret på i alt kr. 1500,00 pr. husstand. 
Der opkræves kr. 1100,00 til hovedforeningen kr. 200,00 til Femkantens driftskonto og kr. 200,00 til 
Femkantens Vejfond.

6. Valg
a. Bestyrelse: På valg er Micahel Madsen 165B og Hans Bjerre Madsen 153A
b. Suppleant(er)
c. Revisor og revisorsupplenat

Michael og Hans modtog genvalg
Andreas oplyste bestyrelsen d. 13/2 at han fra flytter Femkanten og derved udtræder af bestyrelsen, vi siger 
tak for indsatsen. Winnie (151B) blev valgt for et år.
Til suppleant blev valgt. Jesper Hauge Hoffmann (167 A)

Lis Jensen modtog genvalg som revisor 

Efterfølgende vil bestyrelsen konstituere sig.

7. Eventuelt 
Arbejdsdagen blev fastsat til lørdag den 25. maj. Besked følger.

Ellers intet at tilføje

 Jesper afsluttede generalforsamlingen, med tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

23.02.2019


