Referat generalforsamling Vrønding Byforskønnelse 09.02.2017
Deltager ca. 25 % af foreningens medlemmer, nemlig Bent Wedel, Claus Møller,
Ole Petersen og Børge Jørgensen.
1. Vi blev enige om at formanden ledede mødet. Vi konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Skriftlig beretning blev udleveret. Denne blev suppleret med oplysning om, at
der med byggefirmaet HYBEL har været dialog om at lave et prøvehus til Vrøndingvej 89. Desuden er der indledt en dialog med Søren Amsted, som ejer Vrøndinggård, for at undgå, at denne ejendom om nogen år kommer til at ende som
en ”øjebæ”.
3. Regnskab, som var behørigt opstillet i samarbejde med revisor blev fremlagt.
Det viser desværre et underskud på 13205 kr. En del skyldes, at vi har en dialog
med Horsens Kommune, om hvor stor en del af den ordinære ejendomsskattebillet vi skal betale.
Vi mener ikke at vi skal betale skorstensfejning, dagrenovation og rottebekæmpelse. Det er man ikke afvisende overfor, men vil have vi betaler i første omgang og så vil de modregne.
Vi er lidt i likviditets problemer, så nu ser vi om vi ikke kan få henstand på
samme måde som pensionister !!
For at vise, at vi ikke er insolvente, har vi nu medtaget grunden til seneste vurdering.Det betyder, at vi nu pr 31.12.2016 har en egenkapital på 354.419 mod
7042 pr 31.12.2015.
Så med hjælp af en god kasserer og revisor fik vi på en måde et godt regnskab.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Claus Møller rejste spørgsmål om skattepligt ved salg af grunden.
Formanden indhenter bindende svar fra SKAT.
4. Der var ikke lavet budget. Kontingent 2017 blev fastsat til 200 kr.
Der kan ske betaling til foreningens konto i Spar Nord regnr 9211 kontonummer
4586625646. Husk at sætte navn på !!
5. Valg af formand og et bestyrelsesmedlem. Claus Møller blev nyvalgt og Børge
Jørgensen fortsætter som formand.
6. Ole Petersen blev valgt som suppleant.
7. Ulrik Holm genvalgt som revisor.
8. Evt. Almindelig snak.
Referent Børge

