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Referat generalforsamling. 
29. februar 2020 

 
Referent: Janni Iversen 
Dirigent: Per Jensen 
 
 
Valg af dirigent: 
Per Jensen blev valgt til dirigent. 
 
 
Formandens beretning: 

Vi har fået renset brøndene og fældet 2 træer (ved cykelstien, et var helt råddent). Der har været et 
problem med ”Det grønne område” – ham der var hyret til at passe det sigtede.  Det grønne område 
værende alt det grønne (træer, buske, etc., også ved cykelstien), dog ikke græsplænen.  
Beretningen godkendes.  
 
 
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: 

Vi har 48.000 stående fra overskud vi har bygget op. Der blev særligt sparet på snerydning sidste år. 
Der blev måske saltet en enkelt gang, men ikke ryddet sne. Vi betaler ikke et fast grundbeløb for 
snerydning. Kun for de gange han kommer. Græsslåning er noteret flere gange fordi vi får flere 
regninger.  
Regnskabet godkendes.  
 
 
Fastsættelse af henlæggelse: 
20.000 hensættes som vanligt til vejkonto. Budgettet vedtages. 
  
 
Indkomne forslag: 
Forslag til at rydde skoven vest for nr. 79 og måske anlægge græs. Vi har haft en med erfaring ude 
at kigge på det.  De fraråder at så græs i første omgang. De tilbyder at rydde det hele og knuse alt 
for 11.000. De tilbyder herefter at klippe alt ned hver 3. uge for 900 kr. pr. gang. Det drejer sig ikke 
om rydning af træer – kun resterende buske, stubbe med videre. Det er pt. dyrere at få slået græs.  
 
Det vedtages at arbejde videre med rydning og vedligehold uden at så græs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent: 

Der er budgetteret med underskud.  
Post for De Grønne Områder passer ikke længere, nu der skal ryddes.  
Det vil kræve en kontingentforhøjelse på sigt. Men vi har jo 48.000 kr., så vi vil ikke lave 
kontingentforhøjelse i år. Vedligehold af Grønne Områder kan måske strækkes til hver 5. uge for at 
spare. Men vi vil også gerne holde det pænt imellem. De Grønne Områder skal reelt bruge 15.000 
mere end først afsat.   
Det er en ældre herre der slår græs for os. Det kunne godt gøres af samme virksomhed, men så 
længe han gør det godt, skal han have lov til det.  
 
Budgettet godkendes. 
  
Valg af Bestyrelse og suppleanter jf. vedtægterne: 
Per Koch og Ivan Svendsen genvælges til bestyrelsen.  
Jens Bak- Hansen genvælges til suppleant.  
 
Valg af billagskontrollanter og suppleanter jf. vedtægterne: 

Til billagskontrollanter genvælges Emil S. Simonsen og Bo Hougaard.  
Til suppleant genvælges Jens Bak Jensen.  
 
Eventuelt: 

Får vi brugt Nabohjælp og er alle meldt på? Det er svært med teknikken.   
Der er problemer med parkeringer (permanente) – der opfordres til at holde, så det ikke blokere for 
andre.  
Biler bliver angrebet af dyr (sikkert er mår) under motorhjelmen. Det anbefales fx at købe og bruge 
en spray (Cable Protection) fra T-Hansen, så de ikke kommer igen.  
Vejbelægningen er ved at være medtaget. Særligt midt på hvor torvet bliver til asfalt.  
Bestyrelsen giver en øl.  
 


