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Referat af generalforsamling 31. marts 2011 
 
 

Punkter Referat Ansvarlig 

1.Valg af dirigent Lasse Skibdal, nr. 45 blev valgt til dirigent 
 

 

2. Bestyrelsens 
beretning  

Bestyrelsen har det sidste år arbejdet på følgende opgaver: 
1. Overdragelse af de grønne områder. 

 Lygtepælene er blevet rettet op af kommunen for 
sidste gang. Fremover er det grundejerforeningens 
ansvar. 

 Kommunen arbejder på at græsarealet mod gl. 
Vindingevej bliver forbedret. 

 Der kommer asfalt ved overgang fra vej til cykelsti 
på stamvejen nær børnehaven. 

 Vejen i etape 1 vil blive repareret af kommunen. 
Siderne ved kantstenen bliver fræset op og 
asfalt/kantsten repareret. 

 På diget langs stamvejen vil der blive plantet 
syrener. 

2. Der er 2, som mangler at betale kontingent. Bestyrelsen    
arbejder videre på at få løst problemet. 
3. Hele snerydningsbudgettet er blevet brugt de sidste 2 år.      
Vi har bedt Rosilde Højgård om at komme lidt tidligere på 
dagen og oftere. 
4. Endvidere har bestyrelsen udarbejdet et årshjul over de 
faste arbejdsopgaver. 

Formand 
Carsten 
Fallesen 
 
Jonas  

3. Aflæggelse af 
regnskab, 
underskrevet af 
revisor og kasserer 

 Der var en påtale fra revisoren vedrørende et 
manglende CVR-nummer eller personnummer i 
forhold til græsslåningen.  

 Der kom et forslag om at vi bør undersøge mht. 
ansvarsforsikring igen. Det er taget til efterretning. 

Kasserer 
Lasse 

4. Rettidige 
indkommende 
forslag fra 
medlemmerne 

Der var ingen forslag fra medlemmerne  
 

 

5. Vedtagelse af 
budget og 
fastsættelse af 
bidrag og evt. tilskud 

Budgettet blev vedtaget. Bidraget bliver det samme som 
sidste år. 

 

6. Valg af formand 
(Ulige år) 
 

Carsten Fallesen blev genvalgt  

7. Valg af 
bestyrelsesmedlem
mer 

Jonas Kragslund og Mathilde Kellermann blev genvalgt. 
Axel Bülow ønskede ikke genvalg i stedet blev Ulla 
Rasmussen, nr. 92 valgt ind i bestyrelsen. 

 

8. Valg af 
bestyrelsessupplean
ter 

Viggo Hoseassen og Rameesh T. Sambanther blev 
genvalgt. 

 

9. Valg af revisor og 
revisor suppleant 
 

Christian Fjord og Vivi Hoseassen blev genvalgt.  
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10. Eventuelt 1. Hvad vil bestyrelsen gøre i forhold til de problemer 
de har i nr. 110-132? Der er nedsat en 
arbejdsgruppe med 2 fra andels- /ejerforeningen 
(Anette og Bent) og 2 fra bestyrelsen (Jonas og 
Christian).  

2. Det blev påpeget, at der går lang tid før der 
kommer referater på hjemmesiden. Det er taget til 
efterretning. 

3. Hvad sker der i forhold til legepladsen? Vi afventer 
stiftelsen af den anden grundejerforening i etape 3, 
da det vil være smart at dele udgifter til 
vedligeholdelse af legepladsen mellem de to 
grundejerforeninger. Vi arbejder videre så snart den 
er stiftet.  

4. Afvandingssøen i etape 3 er ikke afskærmet. 
Kommunen har ingen planer om at gøre noget ved 
dette. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


