Referat af ordinær generalforsamling for

Grundejerforeningen Rørsøvang
www.rorsovang.dk

Tirsdag den 6. maj 2014 i Sjælsøskolens kantine.
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Valg af dirigent
Formandens beretning
Økonomi  Godkendelse af regnskab år 2013/2014
Økonomi  Godkendelse af budget år 2014/2015
Indkomne forslag
a. Navngivning af søen ved Vibeengen/Rørmosevej
b. Nedsættelse af et søudvalg
Valg af bestyrelse
Eventuelt

Formanden Mogens Christiansen bød velkommen til dagens generalforsamling, hvor 18 grundejere
var mødt frem. Desuden var der indleveret 3 fuldmagter.
Ad pkt. 1. Valg af dirigent
Pia Elsvor (Vagtelvej 3) blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt
Ad pkt. 2. Formandens beretning
Formanden berettede om det forgangne år:
Sociale arrangementer: Skt. Hansbål (med bål leveret af kommunen), sommerfest og fastelavnsfest
og takkede festudvalget for deres arbejde.
Vedligeholdelse af søområde og fællesareal: Ifølge kommunen er der senest foretaget
miljøundersøgelse for tre år siden, hvor det konstateredes at vandkvaliteten er fin. Kommunen har
ikke i øjeblikket planer om yderligere undersøgelser.
Der er foretaget oprydning og beskæring omkring søen. Grundet vanskeligheder med at finde en
leverandør, der ville påtage sig opgaven, kom arbejdet sent igang, så det i nogen grad kom i konflikt
med fuglenes ynglesæson. Det er beklageligt og bestyrelsen vil bestræbe sig på, at det ikke
gentager sig.
Der er købt en ny redningsstige til redningsposten ved søen. Den er i øjeblikket ved at blive malet.
Diverse møder: Møde mellem fællesudvalget af grundejerforeninger og kommunen er ikke blevet
afholdt i år bl.a. på grund af borgmesterskifte. Bestyrelsen afventer kommunens planer for fremtidige
møder.
Der har været afholdt et møde angående istandsættelse af private fællesveje. Vejledninger
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desangående vil snarest være tilgængelige på hjemmesiden (under Andre dokumenter).
Generalforsamlingen tog formandens beretningen til efterretning uden yderligere spørgsmål.
Ad pkt. 3. Økonomi  Godkendelse af regnskab år 2013/2014
Kasseren gjorde rede for foreningens 62. regnskabsår.
Kontingent er uforandret (i overensstemmelse med vedtagelse på sidste års generalforsamling).
Den største udgift i 2013/2014 er til vedligehold omkring søen (58.749 kr.)  beskæring og
græsslåning. Udgifter til forsikringer er reduceret ved at nedjusteret antallet af "medarbejdere" i
foreningen.
Der blev spurgt til, hvad prisen på græsslåning havde været? Og svaret var hhv.3750 kr. (2013/2014)
og 8385 kr. (2012/2013)
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside (under Foreningen).
Ad pkt. 4. Økonomi  Godkendelse af budget år 2014/2015
Der er budgetteret med udgifter til at få undersøgt og evt. repareret rørføring i den sydøstlige ende af
søen (15.000 kr.) og med udgifter til et nyt tag på redskabsskuret (5.000 kr.).
Der var ikke yderligere bemærkninger til budgettet, som blev godkendt af generalforsamlingen.
Budgettet kan ses på foreningens hjemmeside (under Foreningen).
Ad pkt. 5a. Navngivning af søen ved Vibeengen/Rørmosevej
Navneudvalget (ved Niels Alstrup) redegjorde for forløbet med 31 indkomne forslag, hvoraf
navneudvalget havde udvalgt 5, som blev bragt til afstemning: Rørsø, Rørosen, Piledam, Lille
Skallesø og Rørsangersø.
Generalforsamlingen stemte om alle fem navne (én stemme pr. fremmødt husstand). Her fik Rørsø
og Rørmosen flest stemmer. Ved anden afstemning blev navnet Rørsø valgt med stemmerne 13
mod 6.
Navneudvalget vil nu kontakte kommunen for at indvirke at Rørsø bliver søens officielle navn. Det
videre forløb vil blive formidlet på foreningens hjemmeside  herunder en evt. festligholdelse af
navngivningen.
Ole Kjærulf Andersen (Vibeengen 22) vandt lodtrækningen blandt alle forslagsstillere om et gavekort
til Spisekurven.
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Ad pkt. 5b. Nedsættelse af et søudvalg
Naja Bjørn Skou (Vibeengen 4) fremsatte forslag om nedsættelse af et søudvalg, som skal komme
med ideer til nye tiltag omkring søområdet. Det kan f.eks. være opstilling af en bænk på nordsiden
af søen eller en pilehytte til børn og barnlige sjæle.
Flere af generalforsamlingens deltagere udtrykte tilslutning til forslaget og påpegede samtidig, at
nye tiltag skal iværksættes med respekt for naturen og de omkringboende naboer. Det blev
understreget at bestyrelsen er øverste myndighed og tager stilling til om en idé kan realiseres med
det samme eller skal bringes til godkendelse på næstfølgende generalforsamling.
Forslaget om et søudvalg blev vedtaget, og søudvalget blev bedt om at udarbejde et forslagskatalog
som kan omdeles til foreningens medlemmer.
Søudvalget består af:
Naja Bjørn Skou (Vibeengen 4)
Pia Elsvor (Vagtelvej 3)
Dimo (Vibeengen 9)
Karen Søgaard (Vagtelvej 42)
Ad pkt. 6. Valg af bestyrelse
Der blev foretaget følgende valg til bestyrelsen:
a. Valg af formand
Mogens Søgaard Christiansen blev genvalgt
b. Valg af kasserer
Anders Oxholm blev genvalgt
c. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen
Niels Alstrup og Peter Persson blev genvalgt. Jørgen Wolff blev valgt
d. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Pia Elsvor blev valgt. Peter Søborg (Rørmosevej 8) blev genvalgt in absentia, men har endnu ikke
modtaget valget.
e. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Boldt Rasmussen blev genvalgt
Jørgen Kaat blev genvalgt
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Bestyrelsen består herefter af:
Formand Mogens Søgaard Christiansen (Vagtelvej 42)
Kasserer Anders Oxholm (Vibeengen 2)
Niels Chr. Alstrup (Rørmosevej 10B)
Peter Persson (Rørmosevej 9)
Jørgen Wollf (Rørmosevej 13)
Suppleanter:
Pia Elsvor (Vagtelvej 3)
Revisor:
Lars Boldt Rasmussen (Vagtelvej 40)
Revisorsuppleant:
Jørgen Kaat (Vibeengen 14)
Ad pkt. 8. Eventuelt
En grundejer udtrykte ønske om, at reglerne for brug af motoriserede haveredskaber blev
genopfrisket
Brug af havemaskiner:
I sommermånederne gælder af hensyn til grundejernes mulìghed for at nyde sommerfreden i
haveme følgende:
I perioden med sommertid er brug af motoriserede havemaskiner tilladt pâ følgende tidspunkter:
Hverdage til kl. 19.00
Lørdage til kl. 15.00
Søn og helligdage til kl. 15.00
Reglerne vil også blive synliggjort på foreningens hjemmeside.
Der blev efterspurgt datoer for kommende fællesarrangementer. Sankt Hans aften er i år 23. juni,
sommerfesten er endnu ikke fastlagt, men bliver formentlig i slutningen af august.
Der blev efterspurgt et alternativ til (rigelige mængder af) salt på fortovet i tilfælde af glat føre. Eneste
økonomiske alternativ er grus (som så skal fjernes igen).
Der blev spurgt til om beplantning af jasmin og bærbuske på søens nordside er udtryk for selvtægt
og om de så ikke burde fjernes igen, da de ikke hører til den naturlige flora. Beplantningen hidrører
fra en gammel genralforsamlingsbeslutning og der var ikke tilslutning til at fjerne dem igen.
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