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Referat fra generalforsamling 19. marts 2019, kl. 18:45. 

1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Pia Skou, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

 

2 Formandens beretning 

Formandens beretning findes på hjemmesiden. Den affødte en række spørgsmål: Det første 

vedrørte håndteringen af private fællesveje og herunder de grundejere der evt. ikke vil være 

med til fælles løsning eller ikke er medlem af en grundejerforening. Der er endnu ikke nogen 

fælles løsning eller oplæg til én fra kommunen. Pia Skou kunne fortælle, at kommunen vil 

indkalde alle grundejerforeninger til møde. Som svar på et andet spørgsmål kunne formanden 

meddele, at den nye affaldscontainer der kommer en af de nærmeste måneder, vil erstatte det 

gamle affaldsstativ, idet der dog er (beskedne) muligheder for at få dispensation f.eks. ved 

vanskelige adgangsforhold. Endelig var der en kommentar om, at der faktisk kan opnås en effekt 

ved at lægge ny støjdæmpende asfalt, men at det er en dyr løsning. Beretningen blev derefter 

taget til efterretning. 

 

3 Kassererens forelæggelse af regnskab 

Året udviser et underskud på kr. 24.379 som følge af kurstab på foreningens aktier, som nu er 

solgt. Egenkapitalen var ved årets udgang kr. 173.759. 

Foreningen har 419 medlemmer, hvilket er en nedgang på 29 i forhold til året før.  

Der var et enkelt spørgsmål vedr. kontingentindbetaling, hvortil kassereren kunne meddele, at vi 

ikke opkræver rykkergebyr, når vi rykker for manglende indbetaling. Regnskabet blev herefter 

godkendt. 

 

4 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent på kr. 110. Det blev vedtaget. 

 

5 Indkomne forslag 
Der var indkommet et forslag om at foreningen skulle udvikle en holdning og evt. en politik til at 

formindske forureningen fra brændeovne. Der var en enkelt støtte til forslaget og en 

kommentar om at skorstensfejere måske i højere grad skulle rådgive om forbrændingsteknik. 

Bestyrelsen tager forslaget med i det videre arbejde. 

 



6 Valg til bestyrelse mv. 

Bestyrelsesmedlemmerne Kim Henriksen, Kasper Adsersen, Jens-Erik Køie og Jytte Tholstrup 

Svendsen, samt revisor Peter Skou, bestyrelsessuppleant Erik Madsen og revisorsuppleant Ole 

Iversen var på valg. Alle blev genvalgt uden modkandidater. 

 

7 Eventuelt 

Der var en opfordring til bestyrelsen om at følge op på kommunens træpolitik, som vil være 

under udvikling det næste års tid. Der bliver således færre og færre store træer på såvel 

offentlige som private arealer. Formanden bekræftede, at det er under observation fra 

bestyrelsen. Der var et par forslag vedr. hvervning af medlemmer, herunder at vi bør slå på 

trailerordningen, at formanden burde cykle rundt til nye medlemmer, at der skulle udloves en 

flaske vin ved hvervning af nye medlemmer og at vi alle bør tale med vores naboer. 

 

 

 

Således passeret 

 

 

 

Pia Skou, dirigent 

 

 

 

Efter generalforsamlingen var det et indlæg af arkitekt Karsten Pålsson om Humane Byer. 


