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Generalforsamlingen anno 2010 er historie, men den er dog værd at huske for det historiske tætte kampvalg
om dirigentposten. Herudover skulle der vise sig et mærkbart generationsskifte i bestyrelsens bemanding.
Kønskvoteringen taler vi ikke om, eftersom der kun er to kvinder i bestyrelsen. Derimod er
ennemsnitsalderen gået mærkbart ned, hvilket er et brud på et årtis tradition.
Finnebyboerne rykker sig, det er uomtvisteligt. Bare vent til det for alvor udmønter sig i bestyrelsesarbejdet.

Referat fra generalforsamling
Formandens beretning
Lokalplan Lokalplanen afstedkom spørgsmål fra salen om opnåelse af byggetilladelse, ændringer af vinduer
og gamle servitutters beskyttelse mod Lidl-lignende projekter. Debat men ingen entydige konklusioner.
Forslag om afholdelse af beboermøde, hvis ikke væsentlige beboerønsker imødekommes i et nyt forslag fra
kommune. General forsamlings diskussion om hvorvidt den manglende imødekommelse af beboer ønskerne
er lovlig. Det er den desværre. Ole Skou, den nu afgåede formand, nævnte en lovet uddybning punkt for
punkt fra pågældende politiker (embedsmand).
Beretning godkendt
Regnskab v/Kurt Handberg
Økonomien ser pæn ud - overskud på 7.257,43 kr. Antal medlemmer 89.
Ny kasserer opfordres til at kontakte de enkelte vejformænd med henblik på mobilisering af flere betalere.
Påpeger den skæve fordeling af betalere. Gennemsnittet er 72 pct. betalende.
Lille Finneby ligger endnu ringere i statistikken, hvilket måske skyldes, at girokortet ikke blev omdelt
sammen med Finneposten, da der blev indkaldt til generalforsamlingen i foråret 2009.
Det var en svipser, der desværre også gentog sig i år.
Kurts forslag om at lægge oplysninger om, hvem der betaler til Grundejerforeningen på nettet, trækkes
tilbage, da det formodentlig ikke er lovligt. Iflg. Kjeld Hansen fra Rytterknægten er der strenge regler i
persondataloven om personhenførbare oplysninger. Det blev diskuteret, om der kunne være andre modeller
til indkassering af flere kontingenter, fx oplysning om adresse i stedet for navn, offentliggørelse af betalende
efter disses accept (med anvisning på, hvordan man kan trække sin accept tilbage, hvis det måtte ønskes),
lister over betalere/ikke betalere til vejformænd eller en form for smiley ordning. Måske kan nogle af disse
forslag virke som inspiration for den nye bestyrelse.
Afstemning - regnskabet godkendt.
--------Fastsættelse af kontingent - uændret kontingentbeløb vedtaget. Satserne pr. husstand er altså - ligesom
sidste år – 100 kr. for pensionister og husstande, hvor begge er fuldtidsstuderende.
For alle andre er prisen 200 kr.
Den nye bestyrelse
Henrik Faaborg, Svanekevej 5, er ny formand
Kirsten Nellemann Nielsen, Rytterknægten 9, blev næstforkvinde
Kristian Tylèn, Åkirkebyvej 4, er vores nye kasserer

Jesper Moesbøl, Arnagervej, (arbejder videre med lokalplan),
Jeppe Seirup, Arnagervej 5, assisterer med regnskabet
Kirsten Elley, Due Odde 3, suppleant, supplerer med Finnepost
Arne Tannebek, Due Odde 5, laver Finnepost
Knud Dall, Hammer Odde 4, revisor
Henrik Andersen, Svanekevej 5, revisor
Uden for dagsordnen
Applaus til de afgående medlemmer fra den gamle bestyrelse.
Smørrebrød godkendt.
Lokalplan: Der spørges, om lokalplanudvalget fortsætter som ad hoc udvalg af hensyn til kontinuiteten. Ole
svarer, at lokalplanudvalgsarbejdet er afsluttet. Derimod fortsætter han og de øvrige udpegede som
repræsentanter for deres respektive høringssvar. Det blev der udtrykt tilfredshed med.
Trafik: Det påpeges fra salen, at børns leg på vejene af og til skaber farlige situationer – der er et ønske om
at indskærpe trafikregler. Det overvejes at få malet hajtænder på stikvejene, da højrevigepligten ikke altid
overholdes.
Dirigenten: Kjeld Hansen takker for god ro og orden.
Sommerarrangementet d 21. August 2010.
Sommerfesten finder sted på børnehavematriklen.
I år bliver det et eftermiddags/aften-arrangement . Vi begynder med kaffe og
Kage, som efterfølges af Tour de Maison, altså en rundgang i finnehusene, hvor man bliver inspireret af
hinandens måde at bo på og måske udveksle ideer til ”bygge om løsninger”.
Kl. 17 tænder bestyrelsen op i grillen, og alle medbringer selv salat og kød.
Da sommerarrangementet tit er mangfoldighedens scene, ville det være rigtig
dejligt hvis der igen i år blev danset tango, arrangeret jam, solgt legetøj på
loppemarked og tændt bål.
Hvis der popper gode ideer op, eller ærmerne er fyldte med kreative forslag, vil bestyrelsen gerne vide det
inden den 19 august af hensyn til koordineringen.(skriv til redaktøren eller næst.Forma)
Lokalplanen
Et lille men vigtigt udpluk af lokalplansarbejdet:
Ango Winther (S) har fortalt, at forvaltningen orienterede teknisk udvalg den 22. marts 2010. På få punkter
kunne den imødekomme os. Som svar på spørgsmål fra forvaltningen om, hvad den nu skulle gøre, blev
følgende taget til referat: Udvalget anbefalede for byrådet at der fremsættes et forslag til en bevarende
lokalplan. I dette ligger ifølge Ango Winther, at forvaltningen må lave et udkast færdigt og sende det til
byrådet. Derudover sagde Winther, at embedsværket kan ikke komme længere, og nu må planen videre til
politisk behandling. Vi vil så få chancen for at overbevise politikerne i teknisk udvalg om, at nogle punkter
skal ændres. Teknisk set kommer et udkast først i byrådet, som så sender det til teknisk udvalg.
Maling
I fald et hus trænger til maling, kan Henrik Fåborg, Svanekevej 5, kontaktes, idet der via ham kan skaffe
rabat hos Flügger på Søren Frichsvej.
Facebook Henrik Fåborg har oprettet en gruppe på Facebook, hvor alle er velkomne til at melde sig ind og
deltage og byde ind med stort og småt
Hjemmeside
På www.finnebyen.dk kan du finde mailadresser, fremtidige billeder af bestyrelsen, den historiske
beretning om lokalplansarbejdet i hele sin udstrækning og…..ja, huse til salg. Hjemmesiden er et besøg
værd.

