
Referat af generalformsamling 8.4.2014

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Vibeke Sørensen er valgt.
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Valg af stemmetællere – Preben Folsted og Peder Bach er valgt

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Først en hilsen fra Richard der er sendt på kursus og derfor forhindret i at deltage i aften.

Legepladsdag
Bestyrelsen besluttede at vi ville prøve at genoplive vores legepladsdag. Før blev
legepladsdage altid afholdt om lørdagen, uden den store succes de sidste år. For at 
prøve noget nyt valgte bestyrelsen at holde legepladsdagen en hverdag i juni, som en 
slags fyraftens akkord, hvilket var en succes. Jeg vil gerne her takke alle dem der hjalp
på legepladsdagen. Der blev malet, repareret og luvet ukrudt i faldunderlagene til den
store guldmedalje. Som sædvanligt var bestyrelsen vært ved lidt mundgodt og nogle 
Der er monteret nye vippedyr på begge legepladser. 

Legepladser
På legepladsen på Mejsevej er 
der monteret første del af et nyt legesystem til erstatning for det gamle som var noget
medtaget. Anden del skulle monteres i år, men det viser sig at der ikke er plads nok. 
I stedet bliver der monteret en girafgynge og en trefagsgynge på legepladsen ved 
Ulvegravene, samt et Kryds og Bolle spil på legepladsen på Mejsevej. Det store sorte 
plastikrør fra det nedtagne legesystem er lavet om til en rutsjebane.

Stisystemerne
På sidste generalforsamling blev det besluttet at reparere stierne på sydsiden af 
Ulvegravene. Den løsning bestyrelsen havde fået tilbud på fra entreprenøren var en 
kombination af stabilt grus og en form for skærver. Efter forhandling med entreprenøren 
blev belægningen ændret til Slotsgrus, så kørestole og barnevogne uden besvær kan 
færdes på stierne også. Slotsgrus har den fordel at det komprimerer ligeså godt som 
stabilt grus, men har en overflade der er mere jævn og fast – og kræver derfor kun en 
arbejdsgang i anlægningsfasen.

Petanquebane
Der er kommet ny belægning på som består af grov stenmel, som er godkendt af vores 
petanque eksperter.

Snerydning
Der er indgået kontrakt med Vennelyst om snerydning af alle veje og fortove i
grundejerforeningens område. Der er ikke lavet aftale om glatførebekæmpelse, derfor skal
grundejerne selv sørge for glatførebekæmpelse på deres fortov. Vennelyst blev valgt, da 



det var det billigste af de to tilbud der kom ind.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Jørgen fremlægger regnskabet.
Foreningen har fået 1 nyt medlem
Kommentar til hvorvidt snerydning skal budgetteres i det indeværende år eller året efter, når sæsonen 
hedder 2013/2014.
Regnskabet godkendt

4. Indkomne forslag
Forslag 1
Forslag til generalforsamlingen den 8/4 2014:
Peter Christiansen, Stenspurvevej 2 har bedt bestyrelsen på hans vegne fremsætte følgende forslag:

1. At Grundejerforeningen opstiller en hjertestarter på et centralt sted, med adgang døgnet rundt.

a. Etablering betales af Grundejerforeningen og indregnes i budget for næste år 2015-2016.
eller

b. Bestyrelsen undersøger finansiering eller delfinansiering hos diverse fonde og indregner 
manglende beløb i budget 2015-2016. Hvis det manglende beløb kan afholdes indenfor 
budget 2014-2015 etableres hjertestarteren i år.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen give lidt information om hjertestartere.
Jørn fremlægger lidt information vedr. økonomi. Det anbefales at opstille  udvendigt, så alle har adgang til 
den. Den skal være i et skab med lidt opvarmning. Udgifter til det er ca 500 om året. 
- Centralt sted i forbindelse med stien til Ulvegravene.
- Total omkostning ca. 34.000
- Anbefalingen er at man helst inden for 3-5 minutter skal kunne få fat i den.
- En hjertestarter vil ikke udelukke hjerte/lunge redning.
- Baggrunden for forslaget er et tilfælde, hvor hjertestarter har reddet menneskeliv.
Forslag om Trygfonden vil give tilskud. 
Bemærkning om at etableringen, skal følges op af introduktion til hjertestarteren. Formanden tilføjer at der i 
prisen er kursus for 5-6 personer.
Hjerteforeningen eller Falck er eventuelle udbydere for kursus.
Bemærkning om stor risiko for hærværk – mulighed for ophæng i en åben carport.
Bemærkning om at der for nogle er længere afstand, og at det er falsk tryghed.
Bemærkning om at arrangere 1.hjælps kurser.
Man må aldrig gå fra vedkomne for at hente en hjertestarter. Kun aktuelt hvis man er flere. 
Kan bestyrelsen undersøge om der er lignende områder, hvor de har etableret hjertestartere.
Hvor stor er betydningen af den enkelte udgift set i forhold til større udgifter til legeplads vedligehold.
Bemærkning om at uddannelse i førstehjælp er mere aktuelt. Mange muligheder for at deltage i 
førstehjælpskurser

Afstemning - Grundejerforeningen opstiller en hjertestarter?
11 for – 0 imod – 6 blank

Afstemning – Grundejerforeningen opstiller hjertestarter for egen regning.



Det blev bestemt at grundejerforeningen skulle undersøge andre finansieringsmuligheder, og hvis det ikke 
lykkes skal forslaget bringes op på næste generalforsamling. 

Afstemning – Bestyrelsen undersøger delvis finansiering ved fonde.
13 for – 0 imod – 4 blank

Forslag 2
Fra Bjerglærkevej 2 har vi et ønske om en kraftig styning/fjernelse af vejtræerne på Sanglærkevej. De har 
nået en størrelse nu, så nedfaldende blade og skyggedannelse er generede. 
Med venlig hilsen Inger Marie og Poul Hansen.

Formanden bemærker at det er problematisk hvis det kun er en husejer, der ønsker det. 
Fint at generalforsamlingen tager stilling til det. 
Afstemning om at  bestyrelsen kontakter kommunen ang styning.
12 for – 0 imod – 5 blank
Forslag 3

Hermed fremsendes et forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen den 8. marts 2014.

Problemstilling: Når der er glat på vejene, er der ofte meget glat ved udkørslen fra Mejsevej til Ulvegravene. 
Der hvor vi har oplevet det, er på på den "øverste" udkørsel (tættest på broen).

Mulig løsning: at der opstilles "Sandkasser", således at alle kan være fælles om at strø sand, når problemet 
opleves.

Der foreslås derfor følgende proces:
1. at bestyrelsen finder ud af om der er andre lokaliteter i Grundejerforeningens område, der oplever samme 
problemstilling og dermed kortlægger omfanget, af det problem, der skal løses.
2. at bestyrelsen vurderer, hvilke løsningsmuligheder der er og hvilke omkostninger, der er forbundet 
hermed.
3. at bestyrelsen beslutter om løsningen kan iværksættes til efteråret
2014 eller det kræver endnu en behandling ved næstkommende generalforsamling.

Det er den samlede proces vi ønsker, at der tages stilling til på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Esben Sick og Charlotte Færch
Mejsevej 20

Bemærkning kunne man få nogen til at glatførebekæmpe? Formanden tilføjer at det er en kommunal 
opgave. Godt nok har vi besluttet at snerydde, men det er kommunens ansvar. 
Foreningen har i realiteten intet område at opstille kasser på.
Bemærkning om at glatføre problemer findes mange steder i byen, hvor der er fald ud til et kryds
Formanden tilføjer at prisen for glatførebekæmpelse fordobler dem samlede pris på snerydning af vejene.
Kunne man lave aftale med sandkasser kunne arrangeres med vennelyst, eller havemanden?
Rene påpeger, at man ikke skal påtage sig de kommunale ansvarsområder.
Opbakning til at der kan være meget glat 
Bemærkning om hvori forskellen er, i at man vil have hjertestarter, men ikke vil have sikre veje.
Formanden påpeger, om foreningen kan drages til ansvaret for evt. at glatføre bekæmpe.
Hvis man skal glatføre bekæmpe, skal man gøre det alle steder.



Bemærkning om at vi ikke skal gå ind i kommunens ansvar.
Man kunne appellere til kommunen om at have skærpet opmærksomhed på problemet – de kan ikke gøre
noget, hvis ikke vi gør opmærksom.

Afstemning om at bestyrelsen varetager opgaven over processen vedr. glatte veje
4 for – 8 imod – 4 blank

Forslag 4

Til generalforsamlingen for Grundejerforeningen Ulvegravene Vest, tirsdag den 8. april 2014. til behandling 
under pkt. 4 indkomne forslag.
Forslag til ændring af sti vedtægten samt en overordnet plan for stisystemerne på sydsiden af Ulvegravene 
(området omkring Mejsevej) samt et forslag til klipning af græsrabatterne på Ulvegravene og Mejsevej.
FORSLAG nr. 1 ændring af sti vedtægten.

Det forslås, at § 1 i stivedtægten ændres, således at teksten, som lyder: Belægningen på alle sti arealer skal 
forblive, således som den for nuværende forefindes. Det vil sige asfalt på nordsiden af Ulvegravene og 
sand/grus på sydsiden, slettes.
Begrundelsen herfor er, at der på generalforsamlingerne, fra forskellige grundejere, flere gange, er 
fremkommet forskellige forslag til forbedring af stisystemerne, men som alle hver gang falder på grund af § 1
i sti vedtægten.
Den § er kun en hindring for forbedringer, og stammer tilbage fra 1998, alene pga. af, at der dengang blev 
foretaget en del ændringer på stierne nord for Ulvegravene, som økonomisk var ved at løbe løbsk, men som 
pga. megen kritik jo trods alt alligevel gik godt, med det resultat, at vi nu der har nogle gode og velordnede 
sti systemer der, ligesom der for fremtidens investe-ringer, ikke kan foretages noget uden et flertal stemmer 
for det på generalforsamlingen.
At der ikke kan fraviges denne § er jo også en hindring for, at vi ikke i fremtiden har mulighed for, at skabe de
bedste sti systemer, der også tager hensyn til de, som er afhængig af en kørestol, ældre gangbesværede og 
familier med barnevogne, som formentlig kan være dem, som kan have den største glæde af gang 
systemerne. 
Johannes har ordet for yderlige information/argumenterer 
Bemærkning om at det er blevet flot med slotsgrus. Formanden tilføjer at det netop er pga. kørestole og 
barnevogne at der blev valgt slotsgrus.
Johannes påpeger at han tilslutter sig at det er blevet en god sti, men at vedtægten bremser for nye tiltag.
Der diskuteres forfatningen af stien mellem Mejsevej og Halvorsmindevej, som er kommunens. Kommunen 
burde have en opsang.

Afstemning om sti vedtægten
10 for - 5 imod - 2 blank

Forslaget afvises, da der skal 2/3 til vedtægtsændringer.

FORSLAG nr. 2 - overordnet plan for sti systemerne syd for Ulvegravene.

 Til underbygning og udvidelse af oven for nævnte forslag, vil jeg foreslå, at bestyrelsen laver en overordnet 
plan, samt et budget for færdig etablering af samtlige stier i området, incl. stien langs med banen, vel 



vidende, at den sti tilhører kommunen, men da vi beboer i området, jo har noget mere glæde af denne sti 
end kommunen, skal vi nok regne med at det bliver os brugere der må bekoste det og ikke kommunen.
Jeg er af den opfattelse, at med den økonomi der længe har været og er i Hjørring kommune, bliver det 
ikke i vor eller vore børns tid, at kommunen får mulighed for, at få etableret en gangbar sti her, hvorfor vi 
ligeså godt selv kan tage hånd om det med det samme, således at området, som blev udstykket i 
slutningen af tresserne/ begyndelsen af halvfjerdserne, bliver etableret med ordentlige brugbare sti 
systemer.
I den overordnede plan, skal der indgå en opdeling af stierne, med en tidsplan for de enkelte etapers 
færdiggørelse, samt budgetter herfor.
For at fremme processen, vil jeg foreslå, at kontingentet bliver forhøjet i en tidsbegrænset periode, med 
feks kr. 300,- pr. år, pr. grundejer, hvilke vil give en merindtægt til formålet på over kr. 60.000,- pr. år. 
Formanden påpeger at der ikke er mulighed for at renovere, da vi ikke ejer stien. Ellers skal kommunen 
overdrage stien til foreningen.

Vejen frem kunne være at gå i dialog med kommunen omkring udbedring af stien. Bemærkning om at 
bestyrelsen går i dialog med kommunen ang. både stien ved banen og stien til Halvorsminde, samt 
græsrabatterne.

På baggrund af dette, bortfalder forslaget.

FORSLAG nr. 3 slåning og vedligeholdelse af græsrabatterne ved Ulvegravene og Mejsevej.

Med udgangs punkt 1., og en klar formodning om, hvis vi ikke selv tager hånd om stort set alt hvad der stille 
og roligt forfalder i kvarteret, ikke vil blive vedligeholdt af kommunen i fremtiden, og derfor vil, hvis vi ikke selv
gør noget ved det, kommer kvarteret mere og mere til at ligne det gamle øst tyskland.
Hvilken vedligeholdelse af mange af de små veje i kommunen vidner om.
Vel vidende, at det er kommunen, som har pligten til at holde disse græsrabatter, men også velvidende om, 
at det ikke sker på tilfredsstillende måde, da kommunen mestens kun klipper dem et par gange om året, dog 
i 2013 blev de klippet 3 gange, Dette betyder desværre at vi i lange perioder har nogle langhårede grimme 
græsrabatter og kun i ganske korte perioder pæne og nyklippede rabatter, ligesom klipningen omkring træer, 
skilte mm. lader meget tilbage at ønske sig. Dette klæder ikke kvarteret ret godt, og set i relation til villaerne 
og villahaverne, stemmer det det ikke overens.
På Mejsevej, ser vi, at der er mange som selv sørger for klipningen af rabatterne, hvor der hele sommeren er
nogle pæne velklippede rabatter, ligesom der andre, som bare venter på at kommunen kommer og klipper, 
med det resultat, at der imellem de selvholdt og vel klippede rabatter ligger meget langhårde rabatter, som 
bliver klippet med lange mellemrum..
Vi kan ligeså godt se i øjnene, at kommunen aldrig nogensinde kommer til at påtage sig, at få de rabatter 
klippet så tit, at de hele tiden ser pænt ud.
Jeg vil foreslå at bestyrelsen på generalforsamlingen søger mandat til, at klipning af disse rabatter for 
fremtiden foretages af grundejerforeningen. Vi kan måske forhandle med kommunen om, at få et tilskud her 
til, da kommunen jo i forvejen har en udgift til klipningen.

Med venlig hilsen
Johannes Dalsgaard
Med forhåbning om en positiv modtagelse på generalforsamlingen. 

Bemærkning om at foreningen igen ville skulle gå ind i kommunens ansvarsområder. 



Enighed med Johannes om at det ser herrens ud.
Formanden påpeger, at da det ikke er foreningens arealer, kan vi ikke koste penge på dem.
Forslag om at de forskellige grundejere hjælper hinanden.
Generalforsamlingen opfordrer grundejerne til at sørge for at vedligeholde græsrabatterne – evt. også ved
naboen.
Det opfordres til bestyrelsen at de undersøger hvor meget det koster at vedlige alle kommunale græsarealer,
og fremlægger næste år forslag til vedtægtsændringer, så dette kunne være muligt, samt den økonomiske 
ugift ved at påtage sig opgaven.

Dermed går forslaget ikke til afstemning.

Husk at hvis der er nogle gode ideer, kan vedtægtsændringen stilles som forslag inden det konkrete forslag.

5. Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleant
Jørgen Sørensen er på valg og ønsker genvalg
Line Walther er på valg og ønsker genvalg
Jørgen og Line genvælges uden modkandidater.
Peder Bach er genvalgt som suppleant for de næste 2 år.

6. Redegørelse for det fremtidige arbejde

Bestyrelsen nåede ikke at kigge vores vedtægter igennem i det forløbne år, så vi vil gøre et nyt forsøg i det 
kommende foreningsår. Det er ikke nødvendigvis meningen at der skal ændres i vedtægterne, kun hvis det 
giver mening eller nogle ting har ændret sig.
Der vil fortsat være fokus på legepladserne, da nogle af legeredskaberne er af ældre dato, især de gamle 
gynger lavet af elmaster.
Legepladsdag – fx fjerne gamle gynger, udjævne bakken på Mejsevejs legepladsen.

Forslag fra generalforsamlingen.
Uglegrunden: er der noget i spil? Motionsbane?
At bakken udjævnes på Mejsevejs legepladsen (evt til legepladsdag)
Glatførebekæmpelsen skal op til kommunen.
Vedtægtsændringerne i forhold til vederlag til bestyrelsens vederlag lægges sammen med godkendelse af 
budget.
Tilslutning til Sankt hans bål.
Bestyrelsen forespørger kommunen om at kan genetablere bænke ved volden.

7. Forelæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent for det følgende år

8. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsesmedlemmer

Punkt 7 og 8 behandles under 1.
Jørgen fremlægger budgettet.
Kontingent kr.700,-
Budget og kontingent vedtaget



9. Valg af revisorer
Johannes Dalsgård genvælges.

10. Eventuelt
Kommunen er lydhøre overfor forslag til forbedringer. Der er indstillet til kommunen at lave forbindelse 
mellem stien på volden og den nye asfalterede sti. Dette modsatte grundejerforeningen sig – hvis nogen 
kender nogen der bor i området – kunne der stilles forslag til deres generalforsamling? 
En anden mulighed er at forbinde stisystemerne op til Toplærkevej.
Fokus på fart på Mejsevej - Fx - Tag kontakt til politiet. Opfordring til at folk overholder fartbegrænsningerne i 
området, og tænker på at der er mange børn i området.
Opsætning af skilte der viser legende børn på vejen.

Referent Line Walther.


