
Grundejerforeningen Albertslund Vest afd. 1
Referat af ordin&r generalforsamling mandag den 14. juni 2021 pa Herstedvester Skole

Til stede: Ca. 25 medlemmer
Referent: Pie Larsen

Referat

Ad 1 VaIg at dirigent
Be5tyrelsen foreslâr Dorthe Johansen, (R022) som dirigent. Dorthe vIges og konstaterer, at
generalforsamlingen er Iovligt indkaldt.

Ad 2 Beretning om foreningens virksomhed I det forløbne ir
Formanden aflgger beretning. Beretningen ken Ises i sin fulde I&ngde pa vestl.dk.
Nils gennemgik hovedpunkterne i beretningen, og der var ingen kommentarer eller spørgsmâl til
beretningen. Herefter godkendes beretningen.

Ad 3 FremIggelse og godkendelse af ârsregnskab
Arsregnskabet er sendt ud til alle medlemmer som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen.
Ka5sereren gennemgik regnskabet. Der var ingen kommentarer tiP regnskabet.
Arsregnskabet er herefter godkendt.

Ad 4 Forslag fra medlemmer og bestyrelse
Ingen forslag tiP behandling.

Ad 5 Godkendelse at budget og kontingent for det indevmrende ár
Kassereren fremlagde budget og kontingeniforslag for det nye kontingent- og regnskabsâr.
Der er forsiag om at fastholde kontingentet pa kr. 1.500.

Budgettet og kontingent hereftergodkendt.

Ad 6 VaIg af formand (2 är)
Bestyrelsen foresiâr genvaig at Nils Jul Gjerlev (ROOB).
Nils Jul Gjerlev v&lges.

Ad 7 VaIg af 1 bestyrelsesmedlem (2 är)
Bestyrelsen foreslâr valg af Jan Jensen (R065)
Jan Jensen v&lges.

Ad 8 VaIg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 âr)
Bestyrelsen foreslâr genvalg af Klaus Antonsen (H068)
Klaus Antonsen genvlges.

Ad 9 VaIg at 2 revisorer (1 r)
Bestyrelsen foreslâr genvaig af H. P. Nissen (P021) og Anker Østerlund (H025)
H.P. Nissen og Anker Østerlund v&lges.

Ad 10 VaIg aft revisonuppleant (1 âr)
Bestyrelsen foreslâr genvalg af Holger Nielsen (P070)
Holger Nielsen v&lges

Ad 12 Eventuelt
Pia Larsen orienterede om den kommende høring af den nyc renovationsordning, som trader i kraft i 2022.
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Spørgsmàl til etablering af en legeplads pa Grønningen. Bestyrelsen undersøger om kommunen her afsat
penge til fly legeplads, da deter en kommunal opgave.

Skiltene indtil Porsager cc begravet I “biodiversitet”. 13cr spørges md til om det ikke kan gøres smukkere.

Dervarfiere spørgsmâl til Herstedvestervej og opmaling af vognbanerne i forbindelse med renovering af
vejen.

Albertslund den 14. Juni 2021

________

p/

________

Formar,-NiIs Jul Gjerlev Dirigen , Dorthe Johansen Referent, Pia Larsen
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