
Referat af generalforsamling 2011 

Generalforsamling i Stengaardens Grundejerforening 

onsdag den 4/4-2011, kl. 19.15.        

Referat fra generalforsamling 4. april 2011, kl. 19:15. 

1         1. Valg af dirigent 

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

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 2. Formandens beretning 

Beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen. Formanden tilføjede, at der er skrevet til 

kommunen om byggeri på Møllevænget og en grund på Christoffers Alle. De evindelige 

parkeringsproblemer på Christoffers Alle blev omtalt. Der er skrevet til kommunen to gange om de 

nye bump på Stengårds Alle, som virker meget voldsomme. Det er uvist, om de er i 

overensstemmelse med kommunens regler. Der har været en faldulykke på Knuds Alle, hvor der 

ikke syntes at have været skovlet sne. Der mangler fortsat asfalt ved Rema 1000. Formanden 

nævnte projektet Naboor (fra Sammenslutningen). Materiale vil blive sendt/omdelt sammen med 

referatet. Traileren har ikke fået sider, da de var dyrere end selve traileren. Dirigenten oplyste (fra 

formandens trykte beretning) at traileren har været udlånt ca. en gang om ugen. Yderligere 

oplysninger om brug af foreningens redskaber i den trykte beretning. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

  

3         3. Kasserens forelæggelse af regnskab 

Vi er lidt færre medlemmer, men der er sparet på udgifterne, og der er en mindre kursgevinst, så 

året udviser et overskud på ca. kr. 17.000. Foreningens egenkapital er herefter i størrelsesordenen 

kr. 180.000. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

  

4          4. Fastsættelse af kontingent for 2012 

Fastholdes efter bestyrelsens indstilling på kr. 100. 

  

  5. Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår anskaffelse af yderligere en trailer. Bestyrelsen blev med overvældende flertal 

bemyndiget til at foretage denne anskaffelse. 



  

 6.  Valg til bestyrelse mv. 

Der var i første omgang ingen kandidater til de to ledige bestyrelsesposter. Efter nogen debat meldte 

Jan Winkel, Gammelmosevej 72, og Dan Sejer Jensen, Stengårds Alle 134, sig og blev valgt. Som 

suppleanter blev valgt Erik Madsen, Gammelmosevej 138, og Alfred Qvistgaard, Christoffers Alle 

129. 

Revisorsuppleant Jesper Seeger overtager den ledige revisorpost, og Peter Skou indtræder som 

revisorsuppleant. Alle valgt med akklamation. 

  

7         7. Eventuelt 

Bestyrelsen blev anmodet om at finde kandidater på forhånd. 

Det blev vedtaget at festligholde forenings 90-års jubilæum senere på året. 

Formanden sluttede af med at takke afgående bestyrelsesmedlemmer/revisor for indsatsen. 

Der blev udloddet rødvin til nye email-tilmeldte, og blandt alle fremmødte. 

   

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20:15.  

  

 


