
Generalforsamling i grundejerforeningen 
Tirsdag d. 27.02.2018. 

1: Valg af dirigent. 
- Bestyrelsen foreslår Andreas Madsen. 


2: Formandens beretning. 
- Phillip fortæller, om de forskellige aktiviteter, der har været i løbet af år 2018. Fastelavn, 

Sankt Hans, forskønnelsesdag og juletræsrejsning. Formandens beretning vil blive lagt 
på hjemmesiden. 


- Hjertestarter. Der arbejdes stadig på at få skilte som fortæller, HVOR de forefindes. Det 
er lidt en kamp med kommunen. 


3: Forelæggelse og godkendelse af regnskabet. 
- Mogens fremlægger det reviderede regnskab. Der forefindes på hjemmesiden. 


4: Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 2019 
- Kontingent fastsættes til 1200 kr i 2019. Det bliver sat op af den simple grund, at vi 
kommer til at mangle penge, når stikvejene skal laves. 

A) Herunder drøftelse af forslag om legepladspulje.  
- Bestyrelsen foreslår en pulje, hvor folk kan søge om tilskud til legepladser. Man betaler 

de første 1500 kr selv. Derefter giver bestyrelsen. Dog max 3000 kr. Til nyetablering vil 
bestyrelsen give 5000 kr. Man sender en ansøgning til bestyrelsen. 


5: Valg af bestyrelse og suppleanter.  
- Bestyrelsen foreslår Jan Mølgård til at overtage Karens post. Jan bliver valgt.

- Ole Hansen modtager ikke genvalg. Den post tager Mads Mikkelsen 1. Suppleant. Ole 

Dahl fortsætter som 2. Suppleant. 


6: Valg af revisor og suppleanter. 
- Jan Lund modtager genvalg. Han bliver valgt. 

- Andreas Madsen fortsætter som suppleant. 


7: Indkomne forslag. 

7.a Vedligeholdelse af beplantningsbælte langs Sevelvej, langs stier og 
omfartsvejen. 
- Vi diskuterer frem og tilbage, hvordan vi kan gøre, hvis folk ikke klipper deres hække 

efter vedtægterne. Vi vil som bestyrelse lave en skrivelse, som kan afleveres i 
postkasserne.


- Kommunen kan hjælpe, hvis grundejeren har beplantning uden for skel, så kan de 
pålægge grundejeren at fjerne det. 


- Vi bliver opfordret til at indbyde Torben Gudiksen og Klaus Flæng til et 
bestyrelsesmøde. Her vil vi høre vores lokale kommunalpolitikere til, hvad vi kan gøre.  


- Stien langs “fodboldbane- stien”. Den er oversvømmet og nogle af vores grundejere 
har gravet render, for at komme vandet til livs. 


- En beboer fra Midt vest lejebolig parkerer ved sin egen hæk. Bestyrelsen tager kontakt 
til udlejeren. 




- Sevelvej. Vi vil have kommunens jurister til at finde ud af, hvem der har ansvaret, hvis 
et træ vælter ud over kørebanen. Hvad med de 3,5 m som kommunen vil have at der er 
fra vej til træer. 


8: Evt.  
- Bestyrelsen tager kontakt til kommunen igen mht. Render og oversvømmelse langs 

fodboldbanen. 

- Man kan spørge Thomas Miltersen om han kan finde ud af, hvor der ligger dræn henne 

ved de oversvømmede områder. 

- Hundeefterladenskaber. SAML OP EFTER JER SELV. 

- Sankt Hans. Igen i år er der musik. Vi har bestilt telt i tilfælde af “Sankt Hans - vejr”. 

- Der arbejdes stadig på spærring af den gennemgående vej fra nr. 198- 274. 


