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L Regishering of medlernmer og fuldmogfer

2. Volg of dirigent

Bestyrelsen foreslog Hons sommer Nielsen , Sasvinget 28, som dirigent

Bestyrelsens forslog blev vedtoget uden modkondidot.

Dirigenten tokkede for volget og konsioterede,

- At indkoldelsen til den eksiroordinere generolforsomling jf. vedtegterne $3, ofs A., sik. 2 (14

doges vorsel)vor udsendi betids ved husomdeling den ll.-12. Morts 2Ol5
- Ai den opfyldte kroven i somme stk. til indhold (tid, sted og dogsorden), og
- At indkoldensen endvidere vor optoget pd Ejerlougets hjemmeside den 12. Moris 2Ol5

Dirigenten erindrede om Ejerlougets ofstemningsregler jf. $3, ofs. B, stk. 2, og oplyste, oi bestyrelsens
sekreter hovde noterei, ot der vor 60 slemmeberettigede medlemmer til stede somt 22godkendte
fuldmogter.

Endvidere oplyste hon, ot 20 af de 30 novngivne medlemmer, der hovde onsket indkoldt til denne
ekstroordinaere generolforsomling, vor til stede.

3. Orientering fro bestyrelsen

Svend Erik Dyrskov fremlogde hovedpunkterne i besiyrelsens begrundelse for dei forhojede kontingent
tilejerlouget.

- Nuverende opsporing i vejfond ikke tilstrekkelig til ot dekke forventede vejligehold- og
renoverings orbejder i de kommende 6r

- Lobende opsporing ot foretrekke fremfor slarre engongsbetolinger

Den fulde begrundelse vor vedlogt som bilog A i.f.m. indkoldelsen til den ekstroordinere
generolforsamling.

Der vor sporgsmdl vedrarende esfimotet of levetiderne p6 veje og stier. I bestyrelsens orbejde er der
onvendt de reiningslinier, som pt. bruges i Aorhus kommune hhv. co. 20 6r for veje og 50 6r for
forfove, kontsten og stier.

Stotus for Salystporkens veje, fortove og siier pr. Morfs 2Ol5 vor vedlogt som bilog B. i.{.m.
indkoldelsen til den ekstroordinere generolforsomling.



Bestyrelsen blev opfordret fil ot nedseite et udvolg, som kunne love 2-3 koniingentforslog til
presentotion p6 kommende generolforsomling boseret pd olternofive mdder, hvorpd vedligeholdelse
og renoveringsopgover ksn hdndteres skonomisk.

4. Indkomne forslog

Forslog nr. l:

"Beslutningen pd den ordinere generolforsomling den. 4.3.20]5 om 6rets koniingent skol vaere
2.5OO kr., herof 2.000 kr iilvejfonden ophaeve:;. i stedet fostsettes kontingentet som hidtil pd 600
kr', herof 200 kr. til vejfonden, som anfarl i det budgetforslog, der vor udsendt og foreld til
behondling p6 naevnte generolforsomling".

l.f.t. vedtegterne besluttes starrelse of kontingent pd den ordinere generolforsomling. Forsloget kom
derfor ikke til ofstemnino.

Forslog nr. 2:

"Et flertol of medlemmerne of Salysiporkens Ejeirrug hor tillid til, ot bestyrelsen kon forvolte Ejerlougets
forhold pd betryggende m&de"

Forsloget blev vedtoget med 56 stemmer for, 2C) imod, 2 blonke og 4 ugyldige stemmer.

5. Eventuelt

Svend Erik Dyrskov informerede vedr. skiltning ved skolen somt diolog med kommunen vedr. de
trofikole forhold pd Bredkaer Tvervej.

Bestyrelsen vil nedsaette orbejdsgruppe, som opfordret under punkt 3. Der blev opfordret fil bred
deltogelse, sddon ot olle veje blev represenieret i orbejdsgruppen. Medlemnrerne, som ansker ot
deltoge i orbejdet, blev opfordret iil ot melde sig til Svend Erik Dyrskov inden lO dog fro den
ekstroordinaere generolforsom ling.

Bestyrelsen informerede igen om forsloget om justeringer ivedtegterne, sddon ot disse kon blive gjort
mere tidssvorende. Bestyrelsen vil i den kommende periode toge initiotiv iil et sddon orbejde og vil
gerne inviiere medlemmerne til ot deltoge idette.
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