Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 23.4.2002 på Åby Bibliotek
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens orientering.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Budget.
6. Evt.
Forsamlingen var repræsenteret ved hus nr. 75, 81, 92, 97, 99, 100, 110 og 112 i alt 13
deltagere var mødt frem.
Elsa Mikkelsen bød velkommen og bad om forslag til dirigent.
Ad 1. Axel Thomsen blev valgt.
Ad 2. Nyrevideret sæt vedtægter er udsendt. Foreningens værktøjer er afleveret til Elsa.
Traileren som er låst med fællesnøgle og ved udlån med nøglevedhæng med hus nr. er fortsat
parkeret hos Lis og Arne i nr. 98 og bestyrelsen påskønner i høj grad at denne løsning er
mulig. Boremaskine og flag kan lånes og afhentes hos Troels i nr. 120. Hækkeklipperen kan
lånes hos Lone i nr. 107. Skydestigen hænger fortsat hos Elsa i
nr.100. Presenninger og små pavilloner kan afhentes hos Elsa til foræring. Ny legeplads er
under opbygning og vil snart være færdig. Orienteringen blev taget til efterretning.
Ad 3. Regnskab 2001 blev fremlagt af Jørgen Pedersen og det kunne enstemmigt godkendes.
Der blev rejst et spørgsmål om bidrag til Vejfonden. Henlæggelser på kr. 5000 er stillet i bero i
3 år vedtaget på generalforsamlingen i februar 2000 og Vejfonden skal kun
forrentes med 6% p.a.i denne periode.
Ad 4. Ingen forslag.
Ad 5. Budget 2002 blev fremlagt af Jørgen.
Der blev knyttet nogle kommentarer til containerudgifter og blandet affald som ikke kan
brændes herunder cykler, vaskemaskiner og andet metalaffald koster kr. 12000 at få afhentet.
Blandet brandbar affald koster "kun" kr. 4600. Så det blev foreslået at vi selv afleverer
metalaffald og kun lægger brændbar affald i den blandede container. Vi forsætter med 2
containere (1 grøn og 1 blandet) om foråret og stiller trailer op til metalaffald. Grøn container
om efteråret.

Axel Thomsen i nr. 112 kører en gang om måneden med trailer til Genbrugsstationen og vil
gerne medbringe affald og andet til genbrug. Man kan ringe på tlf. Nr. 86258202
Budget 2002 blev enstemmigt godkendt.
Ad 6. Forslag om petanqbane placeret ved gyngestativ ovenfor nr. 100. Der nedsættes et
udvalg som skal arbejde med sagen.
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