
Referat fra generalforsamling 26. marts 2014, 

kl. 18:45. 

  

  

1         Valg af dirigent 

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

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 

  

2    Formandens beretning 

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

nævnt: 

Asfaltbelægningen på Valdemars Alle er stadig ikke i orden. Arbejdet starter til maj 2014 når 

jordtemperaturen kommer over 10 grader. Der er dog også en tvist vedr. arbejdets udførelse som 

evt. kan forsinke det yderligere. 

634 ikke-medlemmer i vort område har fået velkomstfolder - det har givet 30 nye medlemmer.  

Henvendelse vedr. affaldskurve på stien mellem Christoffers Allé og Buddingevej er blevet afvist af 

kommunen. 

Der er  rettet henvendelse til kommunen vedr. flisebelægning på Christoffers Alle, lige numre. 

Kommunen har endnu ikke svaret. 

Formanden opfordrede til forbedret parkeringsdisciplin, og til at være opmærksom på at holde 

veje/fortovet fri for trailere, grusbunker osv. 

 Beretningen blev derefter taget til efterretning. 

  

3    Kassererens forelæggelse af regnskab 

Årets overskud udgør kr. 7.500. Der er en del, der ikke betaler til tiden og derfor er der en 

(stigende) indtægt på kr. 1.600 i rykkergebyr. Egenkapitalen var ved årets udgang kr. 177.000. 

Vi har 463 medlemmer – 13 færre end året før. Der er 23 nyindmeldte og 36 er ekskluderet p.gr.a. 

manglende betaling. 



Der blev spurgt til porto og brug af betalingsservice. Et par medlemmer meldte sig frivilligt til at 

varetage omdeling næste år. Det blev foreslået at kalde bestyrelsens vederlag for ’Vederlag’ i stedet 

for ’Telefonpenge’ i regnskabet. 

Regnskabet blev derefter godkendt. 

  

4    Fastsættelse af kontingent 

Fastholdes efter bestyrelsens indstilling på kr. 100. 

  

5         Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

  

6         Valg til bestyrelse mv. 

På valg var formand Benny Pedersen, bestyrelsesmedlemmerne Jakob Alstrup (sekretær) og Kirsten 

Sornum, revisor Peter Burom, bestyrelsessuppleant Alfred Qvistgaard og revisorsuppleant Johnny 

Kjærgaard. Alle genvalgt med akklamation. 

  

7     Eventuelt 

Der kom forslag om at bruge noget af foreningens egenkapital som tilskud til alarmanlæg, jvnf. 

aftenens afsluttende indlæg. 

Der blev spurgt til proceduren for veje man mener bør asfalteres/repareres (Borremosen). 

Formanden fortalte at kommunen har prioriteret vejopgaverne i en cyklus.  

Stengårds Alle/Gammelmosevej mangler rødt lys i cyklist-signalet. Henvendelse via byrådsmedlem 

har tidligere virket, men nu er den altså gal igen. Spørgsmålet kommer med til 

grundejerforeningernes møde med kommunen.  

Der blev spurgt til parkering på fortovet. Formanden fortalte, at kommunen fortsat kører efter de 

gamle regler, dvs. man må godt parkere på fortovet. Dog ikke så det generer den gående færdsel. 

Ved Marsk Stig/Christoffers Allé er der børn og unge, der løber over banelegemet. Det blev 

foreslået at hegnet blev forhøjet. Spørgsmålet kommer med til mødet med byrådet. 



Det blev foreslået at indkøbe pælebor, tagstige og telt. Vi har haft pælebor, men det blev ødelagt af 

forkert benzin. Bestyrelsen vil overveje eventuelle indkøb. 

  

Generalforsamlingen afsluttet kl. 19:55.  

  

Således passeret. 

  

   

Efter generalforsamlingen holdt Kim Enevoldsen fra Næralarm et indlæg om alarmsikring. 

  

  

 

 


