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Referat fra generalforsamling 17. april 2013, kl. 18:45. 

  

1        Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Jan Winkel, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

  

Formandens beretning 

Beretningen var omdelt sammen med indkaldelsen og kun et par yderligere punkter blev derfor 

nævnt: 

Et medlem har spurgt grundejerforeningen om hønsehold. Formanden fortalte, at der ingen regler er 

i grundejerforeningen, men at kommunen har udgivet publikationer om husdyrhold og godt 

naboskab. 

Et medlem har rettet henvendelse om for høj hastighed på Vadgårds Alle, men har ikke som aftalt 

fulgt det op med en mail. 

Vores spørgsmål til det årlige møde med kommunen lå fremme. 

Foreningen har købt kuglepenne, som lå fremme til fri afbenyttelse.  

Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer. 

  

3        Kassererens forelæggelse af regnskab 

Årets overskud udgør godt kr. 13.000. Der er en del, der ikke betaler til tiden og derfor er der en 

indtægt på kr. 1.200 i rykkergebyr. Egenkapitalen var ved årets udgang kr. 169.000. 

Vi har 476 medlemmer - præcis det samme antal som året før år. Der er 12 nyindmeldte og 12 er 

meldt ud p.gr.a. manglende betaling. 



Regnskabet blev derefter godkendt. 

  

4        Fastsættelse af kontingent 

Fastholdes efter bestyrelsens indstilling på kr. 100. 

  

5        Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Valg til bestyrelse mv. 

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Steen Holm Faurdal (kasserer), Carsten Skjød, Jan Winkel og 

Dan Jensen, revisor Jesper Seeger, bestyrelsessuppleant Erik Madsen og revisorsuppleant Peter 

Skou. Alle genvalgt med akklamation. 

  

7        Eventuelt 

Der var forslag fremme om, at foreningen skulle bruge mere elektronisk kommunikation. 

Kassereren kunne fortælle, at da der skal girokort med indkaldelsen, er omdeling den billigste 

løsning. 

Et medlem fra Christoffers Allé talte varmt for flere Nabohjælp-skilte. Formanden kunne fortælle, 

at spørgsmålet er med på mødet med kommunen. 

Forslag om affaldsspand (til hundeposer) på sti mellem Christoffers Allé og Buddingevej er 

ligeledes med ved mødet med kommunen. 

Det blev med akklamation foreslået at anskaffe et højttaleranlæg. 

Der kom forslag om et fælles loppemarked. Michael Priess (telefon 29 24 56 61) vil gerne formidle 

kontakt til ildsjælene, der arrangerer loppemarked på Christoffers Allé, hvis der er nogen, der er 

interesseret. 

  

Generalforsamlingen afsluttet kl. 19:15.  

  

Således passeret. 



   

Efter generalforsamlingen holdt Jens Juhl fra kolonihaven ’Slottet i Smørmosen’ et inspirerende 

foredrag om økologisk havebrug mmm. 

  

  

 


