
Generalforsamling 4. juli 2020

Referat

Fremmødte husnumre: 1, 5, 8, 12, 17, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 31, 33, 34, 35,
37, 38, 41, 42, 43, 54, 62, 68, 70, 72, 74, 82

Dagsorden: 
 Punkt 1: Valg af dirigent

Per Nielsen (nr 82)blev foreslået af bestyrelsen og valgt af 
forsamlingen
Generalforsamlingen åbnes som lovligt varslet ifølge vedtægterne.
Generalforsamlingen er hermed beslutningsdygtig.

Punkt 2: Valg af stemmetællere:
 Mariann Bøje ( nr 72) og Aase Ravn (nr 68)

Punkt 3: Bestyrelsens beretning
Ved formanden Henrik (nr 70):
Velkommen til alle, især til de nye grundejere. Dejligt med det store 
fremmøde trods vejret.
De fremmødte nye grundejere blev bedt om at præsenterer sig.
Bestyrelsen har 3-4 møder om året.
Løbende vedligeholdelse af vejen 
TAK til alle de frivillige: 
Aktivitetsudvalget, fremlagt af Mariann (nr 72)

Udvalget består af Arne (nr 41), Edel( nr 33), Karen( nr 40)
  og Mariann ( nr 72)

Ca 4 arrangementer om året
2019: fugletur, Sct Hans, svampetur

Ingen arrangementer i 2020 grundet corona
 Ideer/forslag til fremtidige arrangementer er meget velkomne

Fællesområdet, Kurt (nr 34) og Jan (nr 54)
Har lavet forbedringer ved Tyrrebækken samt lavet stander med
plancher om fuglene i området. Senere vil der komme andre 
plancher til.

Hjemmesiden: Søren (nr 22)

Hjertestarter , Hanne (nr 23) fortalte at der var søgt om hjertestarter 



via Trygfonden. Vi fik desværre afslag denne gang. Der var langt 
over 1000 som havde søgt, og kun 100 fik doneret hjertestarter.
 Men vi kan søge igen.

Punkt 4 : Aflæggelse af årsregnskabet ved kasseren
Aflæggelse af årsregnskabet ved kasseren Benthe (nr 22)
Bilag udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen
Godkendt af generalforsamlingen
Jesper (nr 74) spurgte til forsikringen grundejerforeningen har,
Det er en ansvarsforsikring, og police kan ses hos Benthe (nr22)

Punkt 5 : Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til ændring af ordensregler, 
(bilag udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen)
Henrik (70) Hensigten var at laminerer ordensreglerne og 
rundsende dem til alle grundejere, således alle er bekendt med dem. 
Forslaget til ændringerne af ordensreglerne blev drøftet. 
Specielt brandreglerne og tidsrum for brug af støjende maskiner.
Forslaget blev forkastet med stemmefordeling: 
imod forslaget: 22, for forslaget:4
Det blev aftalt, at beholde de nuværende regler og opfordret til at 
arbejde videre med forslaget.
Aase (nr 68) opfordrede til at vise hensyn og tage snakken med 
naboerne, hvis der er noget der generer en.

Punkt 6: Fremlæggelse af bestyrelses forslag til næste års budget
Blev fremlagt af kasseren Benthe (nr 22)
Bilag udsendt med indkaldelsen til generalforsamling

Punkt 7: Fastsættelse af næste års budget, herunder fastsættelses af 
kontingent
Forslag fra bestyrelsen godkendt af generalforsamlingen
Ove (nr 43) takkede for alt det, som udføres for det relative lille 
budget.



Punkt 8: Valg til bestyrelsen
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
(i følge vedtægterne: i lige år er kasseren og 2 bestyrelsesmedlemmer
på valg)
Kasserer : Benthe Padkjær (nr 22) genvalgt
Erling Ravn ( nr 68) genvalgt
Anders Nørgaard (nr 12) ønskede ikke genvalg, 

i stedet blev Ivan Andersen (nr 17) valgt ind.

Rasmus Rasmussen, som er trådt ind for Jan A. Pedersen sidder 
valgperioden ud (dvs endnu 1 år)

Per (nr 8) mente at suppleanten kun sidder indtil først kommende 
generalforsamling. Erling (nr 68) gjorde opmærksom på at det står der ikke
noget om i vedtægterne, derfor fortsætter Rasmus valgperioden ud.

Punkt 9 : Valg af suppleanter
1.suppleant : Jesper Dan Nielsen (nr 74)
2.suppleant: Frederik Erichsen (nr 7)

Punkt 10: Valg af revisorer
Hugo Larsen (nr 33) genvalgt
Gitte Nørgaard (nr 12) genvalgt

Punkt 11: Valg af revisorsuppleant
Mogens Johansen genvalgt

Punkt 12: evt

Herluf (nr 1): 
Tak til bestyrelsen, samt udtryk for  fuld opbakning til 
bestyrelsens arbejde. Håber de vil arbejde videre, trods deres 
forslag til ordensregler blev forkastet.
Ove (nr 43): 
Ny tænkning ved nr 43: hylde med børnebøger. Opfordrer børn og 
børnebørn til at komme og låne/bytte deres bøger.
Arne (nr 41): 
Branddaskere trænger til vedligeholdelse, evt frivillige ?



Tobias (nr 19) :
 Hustru Lise er blevet kontaktet af lokalavisen om et interview om 
deres valg af sommerhus i dette område. Ingen havde indsigelser 
mod det.
Per (nr 82) : 
Opfordring til at beskære bevoksningen mod Skovagervej. 
Vognmænd har beklaget sig
Aase (nr 68): 
Også vigtig at holde vejen fri således brandbiler og ambulancer kan 
komme frem.
Erling (nr 68): 
Opfordrer alle til at overholde fartbegrænsningen, sige det videre til 
familie/venner og håndværkere
Henrik (nr 70): 
Medtaget opfordring fra Hanne (nr 49): begrænse brugen af roundup.
Samt medtaget opfordring fra Jan (nr 45) : begrænse brugen af 
trykimprægneret træ.

Referent Hanne Vestergaard (nr 23)


