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Mødeinformation: Generalforsamling 

 

Mødedato: 
 
28. juni 2022 

Mødetid: 
 
19.00 

Mødested: 
 
Fællesareal 

Deltagere: 
Grundejerforenin-
gens beboere 

 

 

Fraværende: 
 
 

 

Emne  

Godkendelse af 

dagsorden: 

Beslutning (sæt kryds): 

 
 Godkendt 

 
 Ikke godkendt (giv begrundelse) 

 

Dirigent: 

 

Beslutning (sæt kryds): 

 
Lars 
lovligt varslet – med 14 dages varsel og inden udgangen af august.  

 
2: Bestyrelsens 
beretning om 

foreningens 
virksomhed det 
forgangne år 

Sagsfremstilling: 
Se ark 
legeplads mangler ibrugstagelsestilladelse fra kommunen;  

 

Beslutning: 
Festudvalg – giv det et skud mere; meld ud at Arne gerne vil være med; foreslå mulig-
heder/aktiviteter (hvad har man lavet tidligere) 
kælkebakkens område klipning: fremlagt som aktivitets område, dialog med kommu-
nen, kælkebakken skal bruges til at kælke på,  

det nævnes at der køres ATV og at bestyrelsen ikke er udøvende magt – vi kan kun op-

fordre til fornuft og overholdes af regler,  

 
3: forelæggelse 
af det reviderede 
regnskab til god-

kendelse 
 

Sagsfremstilling: 
Enkelte udgifter til fx skilt + diverse kommer på næste års regnskab. 
Ingen yderligere spørgsmål/kommentarer 
 

 

Beslutning: 
 
Alle godkender regnskabet 
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4: Fremlæggelse 
af budget til 
kommende år til 
godkendelse 

Sagsfremstilling: 
Der foreslås indkøb af Stjerne-telt – fordel til events og arrangementer. Kan opsættes 
af en erfaren person, eller to uøvede. Medlemmer kunne evt. lejes (betaler sig selv af). 
Kan holde til normal blæst (bruges af spejdere etc) Pris 3900,- Må benyttes på fælles-
arealet.  

Beslutning: 
 

5: Forslag fra 
bestyrelsen, her-
under fastsæt-
telse af kontin-
gent og evt. bi-

drag 

 

Sagsfremstilling: 
Kontingent: foreslås uændret (450,-) for kommende år 
Bidrag: 
Andet: 

Beslutning: 

Kontingent: accepteres uændret (450,-) for kommende år 
Bidrag: 
Andet: 

6: Forslag fra 
medlemmerne 

Sagsfremstilling: 
Der er ikke fremsendt forslag til bestyrelsen forud for generalforsamlingen 

Beslutning: 
 

7: Valg af besty-
relsesmedlem-
mer.  

Per og Henrik 
modtager gen-
valg.  
Makia genopstil-

ler ikke 

Sagsfremstilling: 
Der foreslås at der kunne vælges en fra hver vej. Man kan hjælpes af med at prikke 
nye folk på vejen.  

Bjarke vil gerne være med 

Beslutning: 
 
Henrik, Per og Bjarke er valgt ind.  
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8: Valg af sup-
pleant 

Sagsfremstilling: 
Makia siger ok til at være suppleant.  
(suppleant vælges for et år af gangen) 

 Beslutning: 
Makia er valgt ind 

9: Valg af revisor Sagsfremstilling: 
Christina har accepteret genvalg 

 Beslutning: 

Christina Hedemøller nr. 3 fortsætter 

10: Eventuelt  Der kan ikke vedtages noget her men alt kan diskuteres.  
Kratvænget har oprettet en gruppe der klager over Dinesen. Deres tørreanlæg støjer. 
Rasmus nr. 27 har klaget og er involveret i gruppen. Kommunen er gået ind i det. 
Søen (regnvandsresservoir) vil blive lavet om, kommunens beslutning. Skulle gøre det 

lidt pænere. Hegn fjernes og kanterne skåes mere.  
Der er et brønddæksel der samler vand. Jørgen Lastein kan der passende sparkes til. 

Der er ingen der ved hvad formålet er.  
store vej er fortsat et problem, for smal. 2i1 vej er foreslået. Stien er også dårlig og 
bruges af både biler, cykler og fodgængere. Man kan håbe at der bliver lavet byzone i 
stedet når der bygges på den anden side bojsnap krat (udstykkes i 2023). Man skal 
samarbjede med de omkringliggende kvarterer for at skabe ændringer (antallet af ind-

sigelser er vigtige).  
Rasmus nr. 27 har en tilføjelse til klippeplanen. Der er en sti nede hos ham?  
Der er godt gang i arbejdet ift. fjernvarme. Der arbejdes på at oprette eget fjernvarme-
anlæg i byen.  
 
  

Fast punkt: 
Eventuelt 

Beslutning: 
 

 


