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Referat
1. Valg af dirigent
Formanden b0d velkornrnen, og Jens Peter Toft blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at
indkaldelsen var sket rettidigt og i overensstemmelse med vedtregteme, og at generalforsamlingen dermed
var lovlig. Der var 22 parceller til stede og 2 fuldmagter, sa antallet af stemmer udgjorde 24.
2. Beretning for aret 2018
Formanden Per Christian Nielsen aflagde beretningen, der herefter blev sat ti! debat. Der var ingen
sp0rgsmal eller kommentarer til beretningen.
Beretningen blev herefter enstemmigt taget ti! efterretning.
3. Fremlreggelse og godkendelse af regnskab for 2018
Kasseren, LarsMoldow, gennemgik regnskabet, der var blevet udsendt sarnmen med m0deindkaldelsen.
Et medlem spurgte ti! aen og oprensning af denne. Bestyrelsen oplyste, at <let hidtil har vreret
Grundejerforeningen Ravnsnresset, der med flest parceller har forestaet oprensningen. Vi bar bidraget med
et lille bel0b for de af vore parceller, som grrenser op til aen (under 100 kr. arligt). Bestyrelsen vii rette
henvendelse til Grundejerforeningen Ravnsnresset for at h0re, om der er planlagt oprensning i 2019.
Et andet medlem spurgte, hvad afsat bel0b til b0rneudvalget drekker over. Kasseren svarede, at det vedrnrer
en forreldregruppe, som for ar tilbage samlede penge ind til aktiviteter og en evt. legeplads via kagesalg
mv. Bel0bet er derfor afsat til aktiviteter for b0rnene i foreningen. Et medlem oplyste i sarnrne forbindelse,
at der er oprettet en Facebook side henvendt ti! b0mefarnilier pa Ravnsnresset, hvor b0rneaktiviteter
bringes i spil. Den pagreldende gruppe kan findes, hvis man pa Facebook s0ger pa "Ravnsnres
B0rnegruppe".
Der var ikke yderligere sp0rgsmal, og regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
4. lndsendte forslag:
Der var indsendt forslag af Peter Tulinius, HBV 18. om 2-3 stk. 20 km/t bump pa Herman Bangs Vej og
evt. Jeppe Aakjrers Vej. Der henvises til vedlagte bilag 1.
Der var endvidere indsendt forslag afMads Darnsgaard-Hansen, SJV 25 om etablering affartnedsrettende
foranstaltninger pa Sjrels0Vej. Der henvises ti! vedlagte bilag 2.
Forslagene blev sat til debat.
En lang rrekke medlemrner deltog i drnftelsen af forslagene. Mange holdninger og tilkendegivelser
omkring n0dvendigheden af bump, udseendet af bumpene, burnptyper, og forslag ti! rendringer af vejforl0b
blev bragt i spil.
Et medlem spurgte, hvorvidt der har vreret cyklist- og fodgrengerulykker i Ravnsnresset. Et andet medlem
kunne oplyse, at han havde kendskab ti! tre ulykker pa Sjrels0vej, hvor cyklist eller fodgrenger har
kollideret med bi!.

