Referat
Dagsorden iflg. vedtægterne :
1)
2)
3)
4)

Valg af dirigent. Jan i nr. 55 blev valgt
Beretning. Formanden fremlagde sin beretning, og der var ingen kommentarer.
Regnskabsaflæggelse. Kassereren fremlagde sit regnskab og der var ingen kommentarer.
Indkomne forslag:
A) Forslag fra bestyrelsen til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Majsvangen.
Forslaget blev debatteret grundigt, og afstemningen vedtog 2 asfaltbump. Se bilag.
B) Forslag fra Flemming i nr. 43, om at etablere boldbane med mål, blev vedtaget med den henstilling,
at bestyrelsen ser et prisoverslag og en skitse af det ønskede. Interesserede, der ønsker at medvirke
ved etableringen, kan henvende sig til Flemming.

5) Arbejdsplan og budget for kommende år.
Forslag fra bestyrelsen til budget 1999-2000 :
Udgifter :
Generalforsamling / fest
kr. 5.000,Bestyrelse /administration
kr. 1.000,Græsslåning / vedligehold
kr. 20.000,Hensættelse til vej (asfaltering)
kr. 10.000,Hastighedsdæmpende foranstaltninger
kr. 30.000,I alt
kr. 66.000,Indtægter
Kontingent 63 x kr. 700,kr. 44.100,Balance
kr. –21.900,Underskuddet kan finansieres via forventet overskud i regnskabsåret 1998-1999 samt forbrug af
indestående på driftskonto. Herved kan der forblive uændret kontingent.
Arbejdsplan og budget blev vedtaget, med den tilføjelse at bestyrelsen undersøger, hvad det vil kræve at
få færdiggjort fortovet.
6) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret beløb på kr. 700,- årligt. Kontingentet blev
vedtaget.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg er : Ove (nr. 49), Finn (nr. 42) & Per (nr. 53). Suppleanter : Morten (nr. 57) & Palle (nr. 64).
Ove, Finn, og Per modtog genvalg. Morten genvalgt. Palle stillede ikke op, og John i nr. 69 blev valgt i
stedet.
8) Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg er : Anette (nr. 67) & Jan (nr. 55). Suppleant er Ragnhild (nr.53). Alle blev genvalgt.
9) Eventuelt. Festudvalget blev: Bo i nr. 67, Hanne i nr. 36 og Pia i nr. 39.
Godkendt med underskrift Bredballe 21-8-99 :
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