Referat af ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Rørsøvang
www.rorsovang.dk
Torsdag den 10. maj 2016 i Sjælsøskolens kantine.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab 2015/16
Godkendelse af budget 2016/17
Beretning fra Søudvalget
Valg af bestyrelse
Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Thomas Skou blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Ad 2. Formandens beretning
Der er kommet nyt tag på skuret. Reparationen blev foretaget sidste år, men er først betalt i år.
Igen i år har vi engageret kommunens gartnere til at udtynde bevoksningen omkring søen. Vi
beder grundejerne om at afholde sig fra at selv at beskære buske omkring Rørsø.
Der er foretaget miljøopretning i form af sivopgravning langs med fællesarealet og i bunden af
søen ved tilløbsrøret. Opgravning er foretaget inden ynglesæsonen begynder (ca. 1. april).
Jord/sivbunkerne bliver fjernet snarest muligt. Bestyrelsen vil løbene vurdere om der er brug for
yderligere tiltag for at bringe græsarealerne tilbage i pæn stand.
Præmissen for fællesmøderne med kommunen har ændret sig fra at være et fælles forum, hvor
grundejerforeningeren kunne fremføre forslag og problemstillinger over for hinanden og
kommunen, til at være et informationsmøde, hvor kommunen kan orientere grundejerne om
kommunens aktiviteter.
Fællesudvalget har nu taget initiativ til et møde med udgangspunkt grundejerforeningernes
forslag. Det afholdes den 1. juni. Dagsordnen er endnu ikke fastlagt, men foreløbigt er følgende
emner på banen: Håndtering af regnvand, parkering og trafiksikkerhed. Mødet bliver et
supplement til de eksisterende orienteringsmøder.
Igen i år har vi haft de faste sociale arrangementer: Sommerfest, Fastelavnsfest og Skt. Hansbål.
Alle velbesøgte. Bestyrelsen takker alle arrangørerne for deres indsats.
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Der kommer et stigende antal henvendelser fra ejendomsmæglere vedrørende aktivitetsniveauet i
grundejerforeningen, større kommende udgifter og andet, som kan være nyttig viden for nye
grundejere. Vi henviser som udgangspunkt til hjemmesiden 
rorsovang.dk
Ad 3. Godkendelse af regnskab 2015/16
Indtægter: 78.993
Udgifter: 56.914
Kontingentet er holdt på fast niveau. Den største udgiftspost er vedligehold (græsslåning,
beskæring, tag).
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4. Godkendelse af budget 2016/17
Indtægter: 78.225
Udgifter: 79.750
Den største post bliver opgravning og bortskaffelse af siv.
Budgettet blev godkendt.
Regnskab og budget kan findes på foreningens hjemmeside: 
rorsovang.dk
Ad 5. Beretning fra Søudvalg
Søudvalget har stillet forslå om opstilling af fast bord med bænke på fællesareal og en bænk på
modsat søbred. Udformning og placering kan ses i bilag til dette referat.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
Ad 6. Valg af bestyrelse
a. Valg af formand.
Mogens Christiansen blev genvalgt.
b. Valg af kasserer.
Anders Oxholm blev genvalgt.
c. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Niels Alstrup, Peter Persson og Jørgen Wolff blev genvalgt .
d. Valg af suppleanter.
Pia Elsvor og Jesper Nørholt blev genvalgt.
e. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jørgen Kaat blev valgt.
Thomas Skou (suppleant) blev valgt.
Ad 7. Eventuelt
Bestyrelsen opfordres til at søge tilladelse om udsætning af krebs i Rørsø.
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Bilag
Søudvalgets forslag:

Bord med bænke

Ny bænk
Som de eksisterende, men med ryglæn.
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