
Generalforsamling i grundejerforeningen d. 27.02.2019 

1: Valg af dirigent. 
- Andreas Madsen bliver valgt. 


2: Formandens beretning.  
- Phillip fortæller lidt omkring året der er gået. 

- En masse folk har støttet op omkring vores arrangementer. Det vil vi gerne sige tak for. 

- Legepladser kan man endnu engang søge støtte til. 

- Hjemmesiden og Facebook er de steder, hvor man finder informationer omkring 

grundejerforeningen. 


Spørgsmål omkring græsslåning. Der er blevet slået mere græs, men det er ikke på 
grundejerforeningens regning, så vi påtænker, at det er kommunen der har hørt vores bøn 
omkring mere græsslåning. Vi vil gerne have tingene til at se pænt ud hos os. 


3: Økonomi/regnskab. 
- Mogens gennemgår regnskabet. Vi er kommet ud med et overskud på små 200.000 kr. 

Vi har ikke haft de store udgifter til snerydning i år, men ellers holder vi budgettet. 

- En af deltagerne foreslår, at vi evt kigger os om efter en anden bank, så vi kan få mere i 

rente. De banker der bliver forslået vil kunne give 10-30.000 i renter pr. år for vores 
aktiver. 


4: Budgettet for 2019 gennemgåes og kontingent fastsættes.  
- Vi er blevet varslet med større omkostninger for indkrævning af kontingent. 

- Legeplads støtte. Der er sat 25000 kr af i år. Der bliver nye regler for vedligeholdelse af 

legepladser. De vil kunne ses på Facebook og hjemmesiden indenfor kort tid (når den 
nye bestyrelse har konstitueret sig).


- Vi diskuterer om man skal sige 5.000 kr til de 5 legepladser der findes tilbage på 
Vindelevgård. 


- Kontingent for 2020 fastsættes til 1300 kr. 


5: Valg af suppleanter og bestyrelsesmedlemmer.  
- Mogens, Tommy og Ann Marie ønsker ikke genvalg.

- Der bliver valgt Jane Madsen (137), Maria Justesen(190), Rikke Syndergaard (272).

- Suppleant Andreas Madsen og Ole Dahl.


6: Valg af revisor. 
- Revisor. Kurt Bjerre og Finn Christensen bliver genvalgt. (Mogens står stand-by)


7: Indkomne forslag.  
- Kælkebakken. Vi skal have nedlagt det beplantning er der derpå, ellers kan man ikke 

benytte sig af den. 

- Piletræ ved stien. Vi skal have kontaktet kommunen for at få den fældet, inden den 

vælter ud på stien. 

- Affaldsindsamling. Vi har valgt at takke ja til Naturfredningsforeningens tilbud. 


8: EVT.  
Vand på stien ved sportspladsen.  
- Der skal kigges på det vand vi har på stierne. Den nye bestyrelse får til opgave at finde 

en løsning på problemet. 




Kummer ved nr. 121/137. 
- Børnene kommer cyklende meget hurtigt ned ad bakken. Vi skal have Kaj Bech ud og 

sætte kummer ved de to huse, så vi kan undgå ulykker. 


Den nye bestyrelse er:

Phillip Maron, Jan Mølgaard, Maria Justesen, Jane Madsen og Rikke Syndergaard. 

Suppleanter: Andreas Madsen og Ole Dahl. 



