
 

 

 

Referat fra generalforsamlingen den 9. marts 2017 

Tilstede: Nr. 54, 56, 58, 60, 64, 70,72, 74, 76, 78, 82, 98, 108. 

 

1. Valg af dirigent: 

 Christian (98) 

 

2. Valg af referent: 

 Trine (76) 

 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år: 

 Formanden Jørgen indleder med at byde velkommen til Helle og Anders i nr. 72. 

 Jørgen gennemgår bestyrelsens beretning, se vedhæftede. 

 Han fortæller ud fra beretningen, at der er afgivet tilbud fra Eisbo mht. de grønne arealer, 

godkendes dette, fortsætter Eisbo. 

 At hvis man ønsker, at der er ting, der skal ordnes på arbejdssøndagen, så skal man huske 

at meddele bestyrelsen herom inden arbejdssøndagen og ikke først på selve dagen. 

 Der opfordres til, at man husker at betale kontingentet til tiden. 

 Der nævnes også, at der har været kontakt til Miljøteknikudvalget mhp. Den store vej 

(Lundegårdshegnet), da vi ikke mener, at der er rimelighed i, at vi skal være med til at 

vedligeholde denne, da den bliver brugt som skolevej, og deraf er meget trafikeret. Der 

afventes svar derfra. 

Henrik (82) nævner, at kommunen tidligere har sørget for snerydning og lapning af denne 

vej, så vi kan håbe at dette fortsætter. 

I forbindelse med at Eisbo nævnes i beretningen vedr. vedligeholdelse og snerydning 

nævner Henrik (82), at han rydder grusstierne for sne, hvilket de ikke har godt af. Jørgen 

(64) vil tage fat i ham herom. 

 Gitte (108) spørger til manglende svar på mail, der drejer sig om beskæring af træerne på 

dette grønne areal mellem vej 2 og 3.  Det viser sig, at bestyrelsen har svaret Gitte (108), 

men hun har aldrig modtaget svaret. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse: 

 Lasse (60) gennemgår det udsendte regnskab. Af væsentlige ændringer til budgettet 
fremhæves: 

  Administrationsindtægter er større end forventet, hvilket skyldes rykkergebyr for 
manglende kontingentbetaling samt to hussalg. Grundejerforeningen tager kr. 750 
for ekspedition af boligsager.  



 Administrationsudgifterne er lidt mindre, hvilket skyldes et meget lille generelt 
forbrug i år 2016 samt at formanden ikke har ønsket at få udbetalt et honorar på 
kr. 1.200. Der er indkøbt tre flasker vin, som tak for en stor indsats.  

 Bestyrelsen fandt et godt tilbud på nye borde/bænkesæt, som blev samlet til den 
første arbejdssøndag. Prisen var på kr. 5.350 for alle sæt. Der stod allerede 6.000 
kr. på opsparingen til borde/bænkesæt fra de tidligere år. 

 Hensættelser til Vej & Kloakfond er på kr. 7.000, da de budgetterede kr. 3.000 til 
opsparing til udskiftning af borde/bænkesæt i 2016 ikke blev relevant. 

 I posten arbejdssøndage har der været en merudgift på kr. 6.125 til Eisbo for 
flisning af en stor mængde træaffald fra den første arbejdssøndag. Denne post er 
derfor overskredet med kr. 4.715. 

 I posten div. materialer/maling var der afsat penge til renovering af legehuset på 
vej 1. Legehuset blev efterfølgende vurderet til at være i så dårlig stand, at det ikke 
kunne istandsættes. Legehuset blev revet ned og pengene blev derfor ikke brugt.  

 Der har været en kontant kassebeholdning på kr. 11 som er blevet afskrevet. 

 Pr. 31. december 2016 har grundejerforeningen kr. 155.262 i Danske Bank, som 
fordeles med kr. 59.875 til hensættelse vej og kloak, kr. 650 til opsparing til 
udskiftning af borde/bænkesæt og en egenkapital på kr. 94.736. 

 

5. Forslag fra Bestyrelsen: 

 Ingen forslag. 

 

6. Forslag fra medlemmer: 

 Ingen forslag. 

 

7. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent. 

 Lasse (60) gennemgår det udsendte budget 2017, som blev godkendt. Det fremhæves at: 

 Kontingentet forbliver det samme som sidste år (se udsendte takstblad) 

 Vi hyrer Eisbo til at varetage vintervedligehold og det daglige vedligehold af de 

grønne arealer. I år 2017 vil prisen være kr. 1.250 dyrere end i 2016. 

 Der er ikke afsat penge til at beskære træer mellem vej 2 og 3. Se mulig løsning 

under punktet evt. 

 Da det ikke er nødvendigt at udskifte borde/bænkesæt foreløbig er der ikke afsat 

penge til opsparing af disse. De kr. 3.000 der de seneste år har været afsat til 

opsparingen er flyttet til posten hensættelser til vej og kloak, da vejene i de 

kommende år bliver mere slidte og skal vedligeholdes noget mere. Således 

afsættes der kr. 7.000 til denne post i 2017. 

 Der er budgetteret med et positivt resultat på kr. 4.200. 

 

8. Valg til bestyrelsen: 

 Formand Jørgen Svenstrup er ikke på valg. 

 Tim Milgart (78) genopstiller - genvælges. 

 Maja Gravad (70) genopstiller - genvælges. 

 Lasse Poder (60) genopstiller - genvælges 

 Trine Sommerlund (76) melder sig som kandidat - vælges. 



 

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen: 

 Lis Løwert (74) genopstiller - genvælges. 

 Pia Baun (56) genopstiller - genvælges. 

 

10.  Valg af to revisorer og en revisorsuppleant: 

 Revisor Henrik Dyrvig (82) genopstiller - genvælges. 

 Revisor Peter Rasmussen (88) genopstiller - genvælges. 

 Revisorsuppleant Per Gregersen (86) genopstiller - genvælges. 

 

11. Evt. 

 Opfølgning på beskæring af træer mellem vej to og tre, som tidligere nævnt af Gitte (108) 

ved formandens gennemgang af beretningen  

Vi har mange træer, der efterhånden trænger til at blive beskåret, det vil blive en 

bekostelig affære, forventeligt mellem 10.-15.000,-, hvis Eisbo skal gøre det.  

Der tales om, at man vil forsøge at samle et hold til at få beskåret træerne mellem vej to og 

tre - dette vil der komme mere info omkring. 

 Der er nævnes, om Eisbo kan slå græsset omkring vores skur, da dette ikke bliver gjort. 

Jørgen (formand) vil tale med Eisbo herom. 

 Jørgen informerer endvidere om, at han har talt med Eisbo om, at vi har mange ting som 

borde/bænkesæt, der skal flyttes rundt på. Vi har mange kanter ifa. buske, huse, træpæle 

og lign., der bliver ikke slået herom hver gang, da det tager tid, da han ikke kan komme til 

med almindelig plæneklipper. 

 

 

 


