Referat af ordinær generalforsamling i grf. Dankær 12. maj 2011
Fremmødet til årets ordinære generalforsamling var noget beskedent sammenlignet med fremmødet til den ekstraordinære generalforsamling i slutningen af 2010, dog havde ca. 12 personer fundet vej til Stengårdsskolen.
Formand Stig (S. 35) takkede de tilstedeværende for fremmøde, hvorefter generalforsamlingen gik
i gang jf. dagsordenen i den udsendte indkaldelse.
1. Valg af dirigent
Stiig (S. 28) blev ensstemmigt valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovlig.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Formanden (Stig S. 35) oplæste dele af bestyrelsens beretning og henviste i øvrigt til den
uddelte beretning. Kort fortalt var konklusionen, at bestyrelsen har nået de vigtige mål, som
den havde sat sig. Dette har medført en ret så stor arbejdsbyrde, hvorfor Stig takkede
bestyrelsen for et godt stykke arbejde, der lå udover, hvad man normalt ville kunne forvente.
Stig oplyste desuden at vi nu er forsikret, når vi afholder grønne dage og når vi løser andre
grønne opgaver for Dankær. Bestyrelsen vil gerne indgå flere rabataftaler for Dankær.
3. Aflæggelse af årsregnskab.
Peder (J. 25) fremlagde årsregnskabet, hvilket afstedkom to spørgsmål:
Hvorfor betaler vi til Copydan? Svaret var, at det er en lovpligtig afgift, der skal betales, når
man er tilsluttet et fællesantenneanlæg (afgiften er fra 2011 således bortfaldet efter, at vi
fravalgte fællesantenneanlægget).
Bruno (S. 25) ville gerne vide, hvorfor der i årsregnskabet under passiver optrådte et beløb på
kr. 190.000 med betegnelsen ”medlemsindskud (vejfond)”, når vi fysisk ikke har det beløb?
Peder svarede at begrebet "vejfond" er anvendt, men det er ikke beskrevet i foreningens vedtægter (juridiske grundlag) eller på anden måde. Kasseren har fastholdt beløbets størrelse fra
et tidligere års regnskab, men opfordre til at vi i foreningen tager stilling til, hvor mange penge
vi vil binde til en senere renovering af veje. De seneste år har vi afholdt ekstraordinære
udgifter til antennen samt til det ”nye TV signal i Danmark” af vores likvide midler frem for at
hæve beboernes kontingent, som vi har drøftet på tidl. generalforsamlinger.
Generalforsamlingen besluttede at bestyrelsen på førstkommende møde vurderer, hvor stort
et beløb foreningen bør hensætte til vedligeholdelse af vores veje. Tilføjet fra bestyrelsens
sidste møde: Det anbefales at hensætte kr. 100.000 til vedligeholdelse af veje i Dankær.
Beløbet ses rimeligt i størrelse, da kommunen bærer hovedparten af udgiften til Sigridsvej og
Jarlsvej, dog ikke ”lommerne”, hvor vi afholder ca. en 1/5 del af udgiften.
Connie og Bruno opfordrede derefter bestyrelsen til at kigge endnu engang på budgettet for
2011 med henblik på at tage højde for evt. udgifter til bl.a. vedligeholdelse af veje og fortove.
Bestyrelsen arbejder på at veje og fortove bliver gennemgået sammen med kommunen,
således vi kan planlægge fremtidige vedligeholdelser og kommunen kan udbedre skader.

Vi skal nok ikke forvente det store i disse tider, hvor Egedal kommune har store økonomiske
udfordringer. Herefter blev årsregnskabet for 2010 vedtaget.
4. Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne.
Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.
5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Det fremsendte budget blev vedtaget og kontingentet er nu nedsat fra kr. 3000 årligt til kr.
1.600 pr. år per husstand, der opkræves i to rater.
6. Ændring af vedtægter – færre suppleanter.
Bestyrelsen havde fremsendt forslag om at reducere antallet af bestyrelses- og revisorsuppleanter fra 2 til 1 af hver. Forslaget er begrundet i, at det er vanskeligt at skaffe så mange
frivillige til tillidsposter i grf. Da antallet af fremmødte ikke var nok til at beslutte en vedtægtsændring jf. §15, blev det foreslået at tage forslaget op til næste år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jim (S. 24) og Stig (S. 35) modtog begge genvalg og blev valgt uden modkandidater.
8. Valg af suppleant/er.
Sven Åge (S. 40) blev til bestyrelsessuppleant.
9. Valg af 2 revisorer og måske revisorsuppleanter.
Anette (S. 24) og Steen (S. 29) blev genvalgt som revisorer og Connie (S. 25) som revisorsuppleant.
10. Antenneanlæg
Om antenneanlægget var der kun at sige, at vi er endeligt ude af det. Det har været et stort
arbejde at nå hertil, men hovedkonklusionen er at det gamle anlæg ikke blev bedre, trods
fortsat forøgede udgifter. Eneste fremtidige udgift vil være ved en evt. nedtagelse af masten.
11. Evt.
Bruno foreslog, at man fremover om vinteren ikke rydder fortovene, men holder vejene fri. Til
det synspunkt blev der svaret, at så vil vi få problemer med posten og skraldemanden.
Bestyrelsen opfordre til at man tilmelder sig politiets sms-tjeneste for at hjælpe med at opklare
indbrud og anden kriminalitet i vores lokalområde. Læs mere på dankaer.dk
Til sidst takkede dirigenten for en generalforsamling i god ro og orden.
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