
Grundejerforeningen Bojsnap krat 
 
Referat fra ordinær generalforsamling d.21. juni 2015. 
 
 
Dagsorden: 
 
1)Valg af dirigent. 
 
2)Bestyrelsens beretning 
. 
3)Forelæggelse af regnskab for 2014. 
 
4)Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. 
Kontingent uændret:250 kr. 
 
5)Forslag fra medlemmerne, som skal være formanden(Lars P.,Nr.7) i hænde senest 8 dage       
før generalforsamlingen. 
 
6)Valg af bestyrelse. På valg er: Per Rathenburg-Frandsen og Lars Petersen.(Begge modtager 
genvalg). 
 
7)valg af suppleant. 
 
8)Valg af revisor. 
 
9)Evt. 
 
Referat: 
 
1)Dirigent blev Leif Andersen nr.10. 
 
2)Formand Lars Petersen beretter om: 
-Konstituering af bestyrelsen:  
Lars Petersen er formand og ansvarlig hjemmesiden. 
Nick Flemming Jensen er næstformand og ansvarlig for asfalt og lys. 
Gitte Dammose er kasserer. 
Per Rathenburg-Frandsen er ansvarlig for de grønne områder. 
Lars Benkjær er sekretær og ansvarlig for legepladsen. 
-Hjemmesiden: 
Der vil blive lagt referater fra generalforsamlingen ind når de er klar. 
Man kan finde kontaktoplysninger vedrørende Grundejerforeningen. 
De nyhedsbreve der kommer fra politiet kan også findes der. 
-Ændring af ejendomsvurdering: 
Alle har modtaget brev fra kommunen med en foreløbig afgørelse. Rafn og Søn bestemmer om 
den skal ankes. Torben (nr. 12) oplyste, at han havde fået at vide fra Rafn og Søn, at de vil 
anke afgørelsen. 



-Ørstedvej: 
Der er planer om at lave en skrivelse til kommunen om trafiksikring af Ørstedvej sammen 
med Kratvænget og Håndværkerparken. 
-Overdækning af fælles arealet: 
Vi er stadig i gang med at se på muligheder og priser. 
-Legepladsen: 
Det med forsikring og tilsyn er på plads og det lovpligtige skilt er sat op af kommunen. 
Der er kommet nye fodboldmål som er permanent sikret med pløkker så de ikke vælter. 
-Hjertestarter: 
Vi har haft kontakt til Kratvænget om fælles indkøb. Men de har valgt ikke at ville have en 
mere da der er kommet en udenfor hallen og en ved brugsen. 
-Kontakt til kommunen vdr. Grønne områder: 
Kommunen har været og efterplante de ting, der var gået ud. De mangler stadig trimning af 
kælkebakken og rund om dammen. Men Per bliver ved med at rykke for det til det sker.  
 
3)Forelæggelse af regnskab for 2014 ved kasserer Gitte Dammose. Regnskab omdelt til de 
fremmødte. Regnskab blev godkendt. 

 
4)Bestyrelsens forslag er, at kontingent forbliver uændret på de 250 kr. Det blev vedtaget.(1) 
 
5)Ingen forslag fra medlemmerne. Lars Petersen  tog emnet hjertestarter op. Der var enighed 
om at bestyrelsen går videre med at undersøge priser, penge fra fonde og årlige 
driftsomkostninger. En mulig afstemning blandt foreningens medlemmer om emnet. 
 
6)Per og Lars P var på valg. Begge modtog genvalg og blev valgt. 
 
7)Kenny Bjerregård fra nr.5 blev genvalgt som suppleant. 
 
8)Kristina Møller blev genvalgt som revisor. 
 
9)Kristina Møller fra festudvalget fortalte at de manglede et medlem. Og at de ikke forventede 
at planlægge noget i år. 
Mikkel Larsen bragte emnet med for høj hastighed på gaden op igen. Kristina Møller sagde at 
hun havde haft kontakt til hjemmeplejen. Der var enighed om at bestyrelsen lavede en 
opfordring til alle om at sænke hastigheden på gaden. Den skal underskrives ” På vegne af alle 
deltager på generalforsamlingen  d. 21. juni 2015”. Og deles ud sammen med referatet. 
 
 
NB: 
(1)Kontingent på 250 kr. indbetales til konto: 3443-3443696865 senest d. 1. september jf. 
vores vedtægter. 
 


