1

Niverød Solkvarterets Grundejerforening
Generalforsamling, onsdag, den 10. april 2019.

Referat
Sted: Nivå skole Syd, Kantine, kl. 19.00.
Antal tilstedeværende ved generalforsamlingen: 9 personer - 3 bestyrelsesmedlemmer og dirigenten. Øvrige tilstedeværende var nye deltagere.
Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til udsendt dagsorden:
1) Formanden, Helge Schmidt Nielsen, åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til fremmødte.
2) Valg af dirigent.: Formanden anbefalede Kurt Flatau, som enstemmigt blev vedtaget.
Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt.
3) Formandens beretning:
Opfordring til hjemmeside og Facebook
Bestyrelsen har ved tidligere udsendelser af referater samt og øvrige udsendte materiale anført foreningens hjemmeside www.solkvarteret samt Facebook siden for at få flere interessere med i grundejerforeningen.
Bestyrelsen har opfordret medlemmerne til komme med forslag til aktiviteter eller anden form for fælles aktiviteter.
Det kan være - hvad som helst. Bestyrelsen vil evt. supplere med lidt hjælp. Der har desværre ikke været nogen interesse for dette.
Sankt Hans Bål
Afholdelse af sidste års Sankt Hans bål, sammen med Niverød Park Syd – blev ikke til noget, da vi fik forbud mod
afbrænding af bål. Det gjaldt generelt hele Danmark.
Fastelavn
Ved den fælles Fastelavnsfest i år (2019) som blev afholdt ved Sognegården var der 133 tilmeldinger imod 96 tilmeldinger sidste år. Det var lige før der ikke var plads i Sognegården til folk til fastelavnsboller og kaffe/ juice. Der var
mange flotte udklædte fra begge grundejerforeninger og gaver til bedste udklædte.
Udlånsafdelingen
I det sidste år har der ikke været vedligeholdelsesomkostninger på foreningens udlånsmateriel samt foreningen har
ikke investeret i nye redskaber i det forgangende år.
Til-fraflytninger
Der har været lidt fra- og tilflytninger i Solkvarteret, som betyder der er kommet nye borger til – velkommen til disse.
Fiber-net – Solkvareteret
Sidste år var der oplæg til fibernet i Solkvarter sammen med Niverød Park Syd – hvor det blev lagt op til en fælles
fibernetetablering. Det har været stiftende generalforsamling for fibernet foreningen med bestyrelse, som varetager
opgaven.
Det er oplyst, der arbejdes med flere modeller og tilbud fra entreprenører samt forhandlinger med fibernet leverandør. Der foreligger ikke noget konkret på nuværende tidspunkt.
Ekstern foredragsholder
Foreningen vil gerne have en ekstern taler til generalforsamlingen. Men ved tidligere generalforsamlinger har fremmødet været begrænset. Der skal være mindst 20 personer, og det har ikke været til at love.
BO TRYGT kunne have været interessant. Formanden har været til møde på Hørsholm Rådhus, hvor BOTRYG, Helsingør politi var til stede. Derudover var der en tidligere indbrudstyv, som viste hvor let det er at bryde ind i huse. Der
vil have interessant at haft besøg af BO TRYG.
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Planer for Nivå centeret
Ved fælles møde for grundejerforeningerne i Fredensborg Kommune på Fredensborg rådhus, blev der bl.a. fortalt
om ombygningen af Nivå Centeret, som skal nedrives og der skal bygges boliger samt butikker.
Bestyrelsesmøder
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 3 bestyrelsesmøder med planlægning af fremtidige aktiviteter.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
4) Forelæggelse af regnskab fra kasseren.
Kasserer Jens Thomsen oplyste, at han har gennemgået alle bilag for 2018 - sammenholdt med regnskabet og kan
konstatere, at regnskabet stemte og er i overensstemmelse med bankbeholdningerne.
Revisoren har gennemgået årsregnskabet og godkendt dette. Jens Thomsen gennemgik hver post i regneskabet for
forsamlingen. Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
5) Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.
Bestyrelsens forslag til kontingentbeløb for 2020 er på kr. 100,-. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
6) Behandling af indkommende forslag.
Der var ingen indkommet forslag i det forgangende år – inden 1 marts - til bestyrelsen.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Klaus Kurt Nielsen, Winnie Daugaard, Lars Søndergaard, Jens Thomsen, Jacob Schmidt og Helge Schmidt Nielsen.
8) Valg af revisor og suppleant.
Kurt Flatau blev valgt som revisor og Bente Lauritsen blev valgt til suppleant.
9) Evt.
Der kom følgende forslag:
BOTRYG
1. Opsætning af skilt med BOTRYG for området /ved vej, hvis der er interesse. Dette skal afgøres af hver vej.
2. Evt. telefonordning ved Nabohjælp
Støjgener fra Helsingørmotorvejen
1. Hvilke muligheder er der for tiltag til reduktion af vejstøjen fra Helsingørmotorvejen.
Dirigenten takkede herefter for god orden ved mødet.
Mødet afsluttede herefter på rettelig vis med let anretning.
Nivå, den 2019.04.14.
___________

