GRUNDEJERFORENINGEN TAARNBORG
Ved formanden Poul Otto Seidel, Rødhøjvej 30, Svenstrup, 4220 KORSØR
Telefon 58 38 08 40 – Mobil 30 54 90 59 – E-mail: poseidel@dbmail.dk

Stiftet den 10. juni 1969 - Dit lokale talerør og Lokalråd

Svenstrup den 7. marts 2011 (omdelt i uge 10)
Til medlemmerne
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

Lørdag den 26. marts 2011 kl. 10.00 i Tårnborg Forsamlingshus
Dagsordenen er ifølge vedtægternes § 9 således:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
1)
2)
3)
4)

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen stiller forslag om at fastholde kontingentet på 200 kr. årligt.
5) Forslag fra medlemmerne.
6) Valg af formand. (for 1 år)
På valg er formanden Poul Otto Seidel, der modtager genvalg.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer. (for 2 år)
På valg er kasserer Laust Nissen.
På valg er bestyrelsesmedlem Annitta Hartmann.
8) Valg af 1 suppleanter. (for 2 år).
1 suppleantpost, den blev ikke besat ved sidste års generalforsamling og
posten er derfor ledig.
9) Valg af 2 revisorer og valg af revisorsuppleant. (for 1 år)
På valg er revisor Arne Schmidt Nielsen.
På valg er revisor Karin Hansen.
På valg er 1 revisorsuppleant, den blev ikke besat ved sidste års
generalforsamling og posten er derfor ledig.
10) Eventuelt.
Der vil under generalforsamlingen blive serveret kaffe, the, rundstykker, ostemad, øl og vand.
Vi henleder opmærksomheden på, at medlemmer - der er i restance - ikke kan udøve stemmeret
og heller ikke er valgbare.
Kontingentrestance kan betales til kassereren på generalforsamlingen, men inden denne
påbegyndes. For de af vore medlemmer, der er i restance har vi opgjort restancen på bagsiden af
denne indkaldelse.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes/afleveres i skriftlig form til et
bestyrelsesmedlem senest 8 dage inden generalforsamlingen.
På bagsiden af denne indkaldelse kan man læse bestyrelsens beretning i overskriftsform.
Vel mødt
På bestyrelsens vegne

Poul Otto Seidel (formand)

VEND OM – HER ER MERE
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Bestyrelsens beretning i overskriftform:

Opdatering af medlemskartoteket. Vi mangler mailadresser.
Lodtrækning blandt rettidige indbetalere. 500 kr., 300 kr. og 200 kr.
Høringssvar til den nye skoleplan. Hvad blev løsningen?
Problemer med brænde aflæsset på fortovet. Det hjælper at klage.
Parkeringsproblemer. Lastbiler i trækvarteret. Vi afventer politiets svar.
Henvendelse fra medlemmer i Violvejskvarteret om plantning af skov langs Svenstrup
strandvej. En trist historie om folk, der se deres ejendomme falde i værdi og som
mister deres havudsigt.
Hjemmesiden. Tekniske problemer. Det er ved at blive lavet om.
Lokalrådsproblematik. Ingen melder sig til udvalget.
Stien rundt om Noret er ikke død. Vi skal til møde den 4. april 2011.
Deltagelse i møde for lokalrådsammenslutningen. Sammenslutningen er blevet
ignoreret, og demokrati er andet end politikersnak, blødt brød og kaffe.
Samarbejde med Halsskov og Vemmelev lokalråd.
Projekt ”bord og bænk”. Vi skal have møde i marts 2011 med kommunen.
Trafiksikkerhedsproblemer. Bumpene er høvlet ned og en kloak frilagt i krydset.
Rekreativt område på fyldpladsen. Vi venter på nyt.
Stier på golfbanen. Vi vil have en afklaring.
Udvidelse af Korsør kart-bane. Hvad sker der?
Institutionsbyggeri på Halsebyvænget. Møde den 9. marts 2011.
Manglende kontingentindbetalinger fra medlemmer i Trækvarteret.
Fortov på Rødhøjvej. Nu kommer det.
Møde i Landudvikling Slagelse.
Møde i Sammenslutningen af lokalråd i Slagelse.
Bankes mose. En rigtig trist historie. Sagen kører hos ombudsmandsinstitutionen.
… der er selvfølgelig sket en hel del mere og der sker hele tiden noget nyt – nu kan vi ikke
fremover køre med bus 34E – 35 bliver til 906 og du skal skifte i Vemmelev til 901, for at
komme til Slagelse. Og så kører der ikke bus efter kl. 20.00.
Vi vil anbefale dig, at læse mere om disse ting på foreningens hjemmeside

www.grundjerforeningentaarnborg.dk
Vi har et ”desperat” behov for fornyelse i bestyrelsen – derfor mød op på
generalforsamlingen og tilbyd din hjælp til en eller flere af de opgaver vor forening skal have løst.
Hvis du er restance har vi anført det nedenfor:
Periode
1.5.2006
1.5.2007
1.5.2008
1.5.2009
1.5.2010

Kontingent
–
–
–
–
–

RRykkergebyr

30.4.2007
30.4.2008
30.4.2009
30.4.2010
30.4.2011
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