
Generalforsamling 29. juni 2019 

Referat 

Fremmødte husnumre: 3, 5, 7, 8, 12, 15, 17, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 49, 54, 62, 68, 70, 
72, 82 

Der blev udleveret en stemmeseddel til hver grundejer (husnr). Info om at man skal være husejer for 
at have stemme og taleret. Man kan give sin fuldmagt til anden grundejer vedrørende stemmeret. 

Valg af dirigent:  Ove Henriksen  

Generalforsamlingen åbnes som lovligt varslet ifølge vedtægter. Generalforsamlingen er hermed 
beslutningsdygtig. 

Valg af stemmetællere: 
Åse Ravn (nr 68), Edel Larsen (nr 33) 

Bestyrelsens beretning ved formanden: 
Velkommen til nye grundejere 
Tak til de frivillige. 

Årets gang i bestyrelsen: 

Kontingent  700 kr 
Fællesvejen: primært renovering af bakken 

 Der har været stort skybrud/vandskylle på bakken 
 Der er set på forskellige forslag om fastbelægning, således mere permanent løsning 
 Tilbud på 100.000 kr 
Aktivitetsudvalget: 4 arrangementer 
 Fremlagt af Marianne (nr 72 
 Udvalget består af Arne(nr 41), Edel(nr 33), Karen(nr 40) Marianne(nr 72) 
 21/10-18: Tur i området (23 deltog) 
 14/4 -19:   Fugletur (21 deltog) 
 17/5 -19:  Vandretur ved bækken (4 deltog) 
 22/6-19:   Sct Hans (36 deltog) 
  Ideer /forslag til fremtidige arrangementer ønskes 
 Evt svampetur til efteråret 

Edel (nr 33) har gl jubilæumsskrift for Skovagervej liggende hvis nogen ønsker at kopiere det 
Grønne områder: Ivan (nr17) ønsker at der klippes græs oftere. 
Hjertestarter: generelt ønske om at der arbejdes videre på at anskaffe en til Skovagervej. 
 Der skal være 4-5 hjertestarterløbere.  
Gitte(nr 12) og Hanne (nr 23) har meldt sig 



Aflæggelse af årsregnskab ved kasseren: 
Bilag udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Godkendt af generalforsamlingen. 

Fremlæggelse af bestyrelses forslag til næste års budget. 
Bilag udsendt med indkaldelse til generalforsamling 
Kommentar: Arne (nr 41) : aktivitetsudvalget til fortsat gerne have budget op til 4000 kr 

Godkendt af generalforsamlingen 

Indkomne forslag: 
Fjernelse af skilt med hesteforbud (Jan (nr39) 
Drøftelse 
Afstemning: alle imod forslaget, skiltet bliver således hængende 

Valg af bestyrelsen: 
Formanden Henrik Kindberg Mortensen (nr 70) gjorde opmærksom på, at der sidste år var lavet en 
fejl i hvem der var på valg, og denne fejl var fulgt med i dette års indkaldelse. Det er således at 
formanden er på valg i de ulige år, altså i år. Desuden er Jan A. Pedersen (nr39), Erling Ravn(nr 68) 
og Kirsten Harbøll(nr 24)på valg. 

Formanden : blev genvalgt 
Jan A. Pedersen (nr 39) genvalgt 
Erling Ravn (nr 68) genvalgt 
Kirsten Harbøll (nr 24) ønskede ikke genvalg, i stedet blev Hanne Vestergaard (nr 23) valgt ind 
Suppleant: Rasmus Rasmussen (nr 4) valgt 
Revisorer: Hugo Larsen (nr 33) genvalgt 
                  Villy Sørensen (modtog ikke genvalg) i stedet blev Gitte Nørgaard (nr12) valgt 
Revisor suppleant valgt: Mogens Johansen (nr 62) 

Eventuelt: 
Skraldespande: 

Appel til grundejere om at trække skraldespandene væk fra rabatten, når de ikke er i 
brug 
Appel om at de trækkes indenfor skelpæl. 
Opfordres til at se på Revas hjemmeside om reglerne omkring spandene. 

Bilag fra Arne Rohde(nr15) drøftes 
Henrik (nr70) orienterer igen om, at det ikke hører til på generalforsamlingen. Men er 
en sag mellem grundejerne. 
Arne (nr37) vil komme med forslag til hvorledes stikvejen til nr 13 kan udbedres. 

   
   Referent Hanne Vestergaard(nr23)


