Referat af generalforsamlingen den. 17. September i Store sal i Mejrup Kultur- og Fritidscenter
med følgende dagsorden:

1 - Valg af dirigent
Bodil Pedersen er valgt til suppleant
Forsamlingen har godkendt at indkaldelsen er lovlig indkaldt.
2 - Beretning om grundejerforeningens virksomhed siden sidste generalforsamling
Formand Anders Bagger har holdt en beretning om bestyrelsens arbejde det seneste år.
Der har været fokus på at etablere de grønne områder.
Der har været en del overdragelser af de grønne områder til grundejerforeningen fra Holstebro
kommune.
Forsamlingen har kommenteret på, at de ønsker en mere gennemsigtighed omkring planen.
Det er aftalt, at den ligges på hjemmesiden.
De små plæner ved Tommelise bliver klippet af store maskiner. Det ødelægger kanterne.
Forsamlingen opfordrer til at man går til bestyrelsen, når der er klager og ikke direkte til Peter Varh.
Mogens Brandt har kommenteret på, at han synes græsset klippes lidt hyppigt.
Træerne foran Tommelise ønskes, at de det klippes ned.
3 - Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2019
Niels Peter har fremlagt regnskabet. Det er godkendt af forsamlingen.
4 - Fastsættelse af det beløb, der skal hensættes til vedligeholdelse af veje.
Det er aftalt, at vi fortsat afsætter kr. 600,- til vejene pr. husstand. Dette er det samme beløb, som
tidligere.
5 - Forelæggelse og godkendelse af budget for regnskabsåret 2021 herunder fastsættelse af
kontingent for 2021.
Det er aftalt, at kontigentet stiger med kr. 400,Det er ønsket, at der laves en vurdering af hvor lang tid, asfaltset holdet. Så vi har det økonomiske
perspektiv på, hvad der skal spares op. Bestyrelsen arbejder videre med at få konstateret en evt.
levetid på asfalten.

6 - Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg til bestyrelsen:
•- Anders Stigaard (Stoppenålen) –
•- Anders Have (Tommelise) – Valgt for et år.
•- Charlotte Wium – (Hyrdinden) –
•- Anders Bagger Lindgaard (Tommelise) –
De er alle genvalgt.
Suppleanter er:
Ove Fogt - Havfruen
Jørgen Trankjær - Tommelise
Martin Nørgaard - Tommelise
7 - Valg af revisor
-Forslag er PWC – De er godkendt af forsamlingen.
8 – Eventuelt
Ove Fogt har kommenteret på, at fliserne er knækket omkring Tommelise på grund af større
maskiner.
Der er stillet spørgsmål til den sidste del af Tommelise – Hvornår de er færdige?
Anders Bagger har lovet at rykke Stig Gade, for at rydde på op på Tommelise.
Skiltet fra Real Dania skal fjernes af dem. Anders Bagger kontakter dem for dette.

Mogens Brandt vil gerne fortælle om biodiversiteten mellem boligerne.
Dette er ikke et forslag, men et ønske som tages op til bestyrelsen.
Mogens ønsker at der kommer flere vilde blomster i naturen omkring Tommelise.
Dette sker ved, at det slåes omkring 1. august og græsset samles op.
Mogens har fået det anslået en pris fra Skovvang Maskinstation på ca. kr .1.000,- pr hektar.
Dette kan ligge mellem kr. 1.000,- og kr. 1.500,- pr. hektar.
Holstebro kommune kan kontaktes om de ønsker, at deltage i det.
Der er et ønske om, at græsset fjernes, når det slåes.
Det er nævnt, at der mere at der er mere ”Vild med vilje” i området.

Referant:
Anders Have
Tommelise 12

