Generalforsamlingsreferat for 2017 for Husejerforeningen Humleby (HF ) afholdt den 13. marts 2018

Formand Per Skovgaard (PS) bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge ”Det er i
dag et vejr”.
Herefter til den udsendte dagsorden:
1. Valg af dirigent
Jes møller – valgt med applaus.
Dirigenten redegjorde for, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Der var mødt 61 stemmeberettigede husejere.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning, men ønskede at supplere med følgende
bemærkninger:
PS startede med at tale om naboskabet til Carlsberg Byen. En nabo som støjer urimeligt, bygger
meget, bygger tæt og ikke særlig pænt. HF vil fortsat forsøge at påvirke processen, således at de
største gener og ulykker kan undgås.
Herefter lidt om vandrørsprojektet, der besværliggøres rigtig meget af beliggenheden i baghaverne.
Projektet forhandles netop nu af vores rådgiver Gaihede med 3 entreprenører. Bestyrelsen forventer
ikke projektet igangsat foreløbigt.
Så fulgte nogle kommentarer om lokalplanen både med hensyn til hegn og bygningsændringer, men
også om almindelig god opførsel, som fx ikke at parkere cyklen ulovligt på gaden eller i de ulovlige
cykelstativer i hjørnerne (10 meter zonen). Parkér nu de cykler i forhaverne!!
Ordet blev herefter givet til salen. Ingen spørgsmål. Beretningen godkendt med applaus.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
PS gennemgik regnskabet med indtægter, udgifter, aktiver og passiver i Ingers fravær.
Ordet blev herefter givet til salen.
CA 60, Chr.: udgifter til rådgiver burde fremgå af regnskabet. Svar fra PS: der er tale om
rådgiveromkostninger i forbindelse med vandrørsprojeket. Dette er ført i note 2, som en særskilt
post under Forsyningsfonden. Bestyrelsen tog til efterretning, at man fremadrettet skal præcisere
udgiftsposterne i Forsyningsfonden.
Per Sauerberg: kommenterede på udgiften til forsikringen i et historisk perspektiv.
Lars, KÜ 59: efterspurgte separat regnskab for Forsyningsfonden. Bestyrelsen vil jævnfør ovenfor
fremadrettet præcisere udgiftsposterne under Forsyningsfonden.
Frederik, B 13: roste regnskabsaflæggelsen

