
 

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen den 29.01.20 

Tilstede var repræsentanter fra Birkevænget 6, 7, 8 og 12; Bøgevænget 2, 4, 6, 8, 10 og 11; 

Porskjærvej 32; Pilevænget 6 og7 samt Egevænget 16.   

Røddikvej var ikke repræsenteret. 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Morten Mortensen 

Referent: Dorthe Lassen 

 

2. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt  

 

4. Formandens beretning: 

- Berit fortæller, at der blev holdt fastelavnsfest på det Grønne område den 

23.02.19, hvor der var stor tilslutning. Vejret blev godt en 1 time inden vi 

skulle mødes kl. 14.00, så det var en succes at holde det udenfor, dette er også 

planlagt i år til fastelavn 

- Vi har holdt arbejdsdag, hvor vi fik lavet gyngestativ og rutsjebanen, malet og 

fjernet ukrudt. Der var ikke stor tilslutning til arbejdsdagen, som vi afsluttede 

med pølser, brød, øl og vand. 

- Morten spurgte om man kunne gøre noget i forhold til, at der er mange, som 

bruger legepladsen, som ikke bor i ejerforeningen. Der var enighed om, at man 

godt må benytte hinandens legepladser i Galten/Skovby. 

- Berit fortæller, at der har været meget arbejde med at finde en ny kasserer til 

ejerforeningen, da der ikke var nogle i bestyrelsen, som ville være kasserer. Vi 

har ansat en bogfører, som hedder Jacob - JD-bogføring. Det er endnu ikke alt 

der er faldet på plads i forhold til banken. Vi har fået 1 hævekort, som vi kan 

bruge når der skal købes ind. 

 

5. Regnskab 

- Morten kommenterede grusningen af vejene. Hvorfor der blevet gruset, når det 

ikke er nødvendigt med grusning tidlig om morgen. Han sagde, at halvdelen af 

ejerforeningen var pensionister og sov længe om morgen. - Berit forklarede, at 

det kunne man ikke tage hensyn til. Vi må have tillid til, at der bliver gruset, 

når der er behov for det. 



- Under indtægter fortæller Berit, at 1 har meldt sig ud af ejerforeningen og 1 er 

gået konkurs, derfor mangler der kontingent fra 2 husstande. Husstanden der 

var konkurs er blevet opkøbt, så der vil blive indbetalt for 2019 og 2020. 

- Der blev spurgt til opsparingen til stierne, hvor Berit og Karsten forklarer  at 

vi fortsat sparer op til at få lavet stierne og vi vil indhente nye tilbud, når vi 

nærmer os tidspunktet. 

- Herefter blev regnskabet GODKENDT  

 

6. Fastsættelse af kontingent 

a) Kontingent - bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på kr. 2.200. 

- Godkendt 

b) Stifond - bestyrelsen foreslår, at der afsættes samme beløb som i 2019 kr. 

60.000 

- Berit fortæller, at der ikke var nok til arbejdsdag til at få repareret stierne  

- Poul spørger om vi kan spørge havemanden om et tilbud på at lave stierne, 

dette vil vi undersøge i bestyrelsen til næste generalforsamling i 2021. 

- Carla roser, de som holder kanterne ud til stierne pæne - udfor deres egnen 

have. 

- Kr. 60.000 er GODKENDT 

 

7. Gennemgang af grundejerforeningens aktiviteter for 2020 

- Arbejdsdag den 16.05.20 og den 12.09.20. 

- Fastelavnsfest den 23.02.20 

- Containere 

 

8. Indkomne forslag 

- Ingen indkomne forslag 

- Alle får indkaldelse i postkassen   

 

9. Valg af: 

a) Bestyrelse: Flemming Torp, Karsen F. Dahl og Berit H. Agerholm er på valg. 

Flemming genopstille ikke. 

- Thomas Nørmark, Pilevænget 6 blev valg Karsten F. Dahl og Berit H. 

Agerholm - blev genvalgt. 

b) Revisor 

- Poul Busk blev genvalgt  

c) Suppleanter 

- Morten Mortensen og Lise Jensen blev valgt. 

 

10. Eventuelt 

- Carla forslår, at vi skal have flere container - gerne i oktober måned. 

- Vi snakkede om at 4 ug af 5 container var overfyldte, så der er et behov. 

- Det vil sige 6 container i 2020. Thomas Nørmark undersøger prisen på 

container. 

 

11. Morten takkede for god ro og orden til de 15 fremmødte.  


