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Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen afholdt sin årlige ordinære
generalforsamling torsdag den 12. april 2018.
Hele tre bestyrelsesmedlemmer havde ved denne
lejlighed valgt at takke af efter flere års tro
tjeneste: formand Mikkel Juul Larsen,
bestyrelsens sekretær Britta Bechsgaard samt
Steen Jeppesen. De har alle udført et stort og
uegennyttigt arbejde for grundejerforeningen
igennem en længere årrække, og vi skylder dem
en meget stor tak for deres indsats.
Der var således tre ledige poster til besættelse:
formandsposten samt 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Som anført i referatet fra den ordinære generalforsamling lykkedes det ikke at vælge en ny formand for foreningen. Som følge heraf indkaldte
bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling
til afholdelse onsdag, den 30. maj 2018 med formandsvalg som eneste punkt til behandling på
dagsordenen. Der havde heller ikke ved denne
lejlighed meldt sig kandidater til formandsposten, hvorfor bestyrelsesmedlem Martin Lund
indvilgede i at overtage hvervet for de kommende to år. Ved Martin Lunds valg til formand,
blev en plads i bestyrelsen ledig, og da ingen af
de nuværende bestyrelsessuppleanter ønskede at
indtræde i bestyrelsen, indvilgede Grethe
Leopold i at opstille til posten. Grethe Leopold
blev valgt for en 2-årig periode. Referat fra den
ekstraordinære generalforsamling er vedhæftet
dette Nyhedsbrev.

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
Jesper Tinggaard Svendsen E19 og Rasmus
Søgaard Hansen H11 for hhv. 2 og 1 år, mens
det ikke lykkedes at vælge ny formand i mangel
af kandidater. Posten vil derfor være vakant
indtil afholdelsen af en ekstraordinær generalforsamling i foreningen, se referat nedenfor.
På den ordinære generalforsamling blev en
række forslag behandlet, bl.a. blev det vedtaget
at grundejerforeningen ikke længere påtager sig
snerydning på de sorte stier mellem vængerne
samt nord og syd for hhv. Erholmvænget og
Krengerupvænget. Snerydning på disse stiarealer forventes udført af Odense Kommune. I
denne forbindelse blev bestyrelsen pålagt at
sikre, at saltning på fortovsarealer imellem
husrækkerne begrænses og erstattes med øget
snerydning/fejning.
Referatet fra den ordinære generalforsamling er
runddelt til samtlige husstande den 15. maj og
kan desuden ses på foreningens hjemmeside.

Sommerfest!
Hinderuplunds årlige sommerfest afholdes i år d
25. august 2018. Vi starter kl. 15 med kaffebord
og selvfølgelig Den store kagedyst, hvor vi forventer en masse lækre bidrag.
Kl. 17.30 skydes festen i gang og I medbringer i
år selv jeres eget kød, drikkelse, service samt en
ret til fællesbordet.
Festlighederne starter dog allerede fredag d 24/8
kl. 17. på boldbanen ved Hesbjergvænget, hvor
vi regner med at mange af jer møder op til teltopsætningen. Vi sørger for lidt pizza og en
øl/sodavand efterfølgende.
Da vi er et meget lille festudvalg har vi brug for
DIN hjælp til forskellige ting som kaffebrygning, klargøring/optænding af grill, eftermiddagens fællesaktiviteter eller hvad du nu
synes du kan bidrage med! Giv en melding til
Marie K53 (tlf. 28126468) eller Maja K19 (tlf.
53565248).

GRUNDEJERFORENINGEN HINDERUPLUNDS NYHEDSBREV NR. 54
spande, haveaffald, byggematerialer etc. Skraldespande mv. skal opbevares på egen grund.

Persondataforordning
Den 25. maj trådte EU’s persondataforordning i
kraft. Forordningen stiller bl.a. krav til behandling og opbevaring af personoplysninger
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hinderuplund vedligeholder en medlemsprotokol af hensyn til foreningens fælles interesser jf. Vedtægter for Grundejerforeningen Hinderuplund (§§
2, 4, 6 og 13).

Vigtige datoer
Lørdag den 25. august: Sommerfest.

Derudover forsøger bestyrelsen tappert at følge
med i, hvem der gratis langtidsparkerer campingvogne og trailere på Grundejerforeningens
aflåste område ud for H1 – H11.
Bestyrelsen vedligeholder en liste over, hvem
der - mod depositum - har fået udleveret en nøgle til det indhegnede område, og køretøjets registreringsnummer.
Når et medlem overdrager sin ejendom, eller på
anden måde ophører med at være ejer af denne,
slettes medlemmet af foreningens stamoplysninger.

Bestyrelsen
Formand:
Martin Lund, E26,
formand@hinderuplund.net, 2113 1175
formand@hinderuplund.net
Administrator, redaktør af nyhedsbreve mv.
Kasserer:
Aage Rasmus Lindberg Kromann, H34,
kasserer@hinderuplund.net, 2912 1912
Ansvar for bogføring, admin. af ejerskifte mv.

Parkering
Trailere bør ikke henstå langtidsparkerede på de
kommunale P-pladser, på kommunens grønne
områder eller på vendepladserne. De må derimod gerne henstilles på Grundejerforeningen
indhegnede og aflåste område ud for H1 – H11.
Herboende ejere og lejere kan gratis benytte
Grundejerforeningens indhegnede område til
langtidsparkering af campingvogne og trailere.
Nøgle til området kan fås hos kassereren mod
betaling af et mindre depositum (p.t. kr. 200).

Bestyrelsesmedlemmer:
Frank Baaring Rasmussen, H2,
frank@hinderuplund.net, 5085 9085
Ansvar for fællesfaciliteter og leverandørkontakt.
Julie Jeppesen, K2
julie@hinderuplund.net
Ansvar for foreningens webside.
Jesper Tinggaard Svendsen, E19
jesper@hinderuplund.net
Velkomst til nye beboere.

Bestyrelsen har endvidere fået henvendelser fra
flere beboere, der finder det uheldigt, at der parkeres større firmabiler på skråparkeringspladserne i vængerne. Dels optager firmabilerne parkeringspladser, dels giver de lidt større varebiler
dårligt udsyn ved udbakning af personbiler. Vi
skal derfor opfordre til, at skråparkeringspladserne så vidt muligt ikke benyttes til parkering
af firmabiler/større varevogne. Disse kan i stedet
parkeres på parkeringspladserne langs Kallerupvej.

Rasmus Søgaard Hansen, H11
rasmus@hinderuplund.net
Redaktør på foreningens facebookside
Grethe Leopold, E36
leopold@hinderuplund.net, 2276 3920

De små tilstødende grønne hjørner ved P-pladserne er kommunens, ligesom P-pladserne er det,
og de må ikke benyttes til henstilling af skralde2

