
 

 

Referat fra generalforsamling 10. april 2018 

 
Valg af dirigent  
Vibeke Sørensen  
 
Formandens beretning 

Franz Jakobsen som blev valgt ind i bestyrelsen sidste år er flyttet fra området 

umiddelbart efter generalforsamlingen. Det har betydet at vi måtte trække på en 

suppleant. Johannes Dalsgaard var heldigvis parat til at yde en indsats og trådte ind i 

bestyrelsen på bestyrelsesmødet i august. 

Tiltag i det forløbne år. 

Maling: Vi har i år fået en maler til at gennemgå alle legeredskaber og give ny maling, 

hvor det har været nødvendigt. Det vil vi fremadrettet gøre noget oftere. 

Afvanding af stier: Der er strategiske steder gravet u-rør ned i stien syd for Ulvegravene 

for at lede vandet væk fra stien, samt stien er jævnet ud, hvor det har været nødvendigt. 

Ideen med U-rør har Johannes fået fra Sydtyrol. 

Cykelbom: Cykelbom mellem asfaltsti og Stenspurvevej er udskiftet med en model af 

stålrør i stedet for træ. 

Hegn på boldbane: Hegnet på boldbanen er repareret, og der er sat to små mål op på 

tværs af banen. 

Skraldespande: Der er opsat skraldespande ved hundeposebeholderne. Skraldespandene 

bliver tømt af vores havemand. 

Legeplads Ulvegravene: 

* Legetårn er nyrenoveret med nyt tag og en ny stige 

* Langbordet er erstattet med 3 bord/bænkesæt af et hårdt kompositmateriale 

* Den store gynge, lavet af elmaster, er fjernet og erstattet med en girafgynge 

Legeplads Mejsevej: 



 

 

* Faldunderlaget under klatrestativet er udskiftet til samme type som under de andre 

legeredskaber 

* Der er opsat 2 svingbøjler 

* Svævebanewiren er blevet strammet op 2 gange i det forløbne år. 

Med de sidste tiltag på legepladserne er vi nu i mål med vores langtidsplanlægning 

vedrørende udskiftning af de gamle og ikke godkendte legeredskaber. 

De mange tiltag har desværre medført, at vi har overskredet budgettet, der vil blive 

behandlet i punktet ”Fremlæggelse af det reviderede regnskab”. 

Sidst, men ikke mindst vil jeg rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger for en stor 

indsats i det forløbne år. 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Regnskabet gennemgås. Godkendt  
 
Indkomne forslag 
Forslag vedr. vedtægtsændringer. Vedtaget 
 
Redegørelse for det fremtidige arbejde.  

Der skal etableres faldunderlag under den nye girafgynge 

* Wiren på svævebanen hæves og strammes op 

* Legehuset på legepladsen Ulvegravene er slidt og skal renoveres eller udskiftes. 

* De gamle cykelbomme af træ udskiftes med stålbøjler 

* Det har været drøftet, om vi skal lave en pergola på legepladsen Ulvegravene 

* Stakit omkring petanquebanen er meget slidt. Da petanquebanen ikke anvendes mere 

bliver den nedlagt, hvilket giver mulighed for at lave noget nyt. Ideer modtages gerne. 

* Vi sætter fokus på, hvordan området ser ud, jf. den skrivelse kommunen har udsendt. 

Bestyrelsen vil især koncentrere sig om skæl mod grundejerforeningens område. 

Bestyrelsen henstiller til at alle grundejere efterlever de regler, der er for 

vedligeholdelse. Bestyrelsen planlægger på at informere grundejerne om hvordan man 



 

 

kan kontakte kommunen, hvis der er ting der skal rettes fx skæve fortovsfliser, besværlig 

færden pga. hæk der rager ud over fortovet, manglende belysning mv. 

Mie Krogh foreslår, at der afholdes noget Sankt Hans eller sommerfest. Hun står for at 

samle et festudvalg via Facebook gruppen. 

Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingent og vederlag 
Kontingent stigning på 10kr. til 765,- Budget godkendt. 
Under dette punkt, diskuteres det hvorvidt, der i fremtiden også skal bruges forholdsvis 
mange penge på legepladserne. Desuden blev snerydningsordningen kort gennemgået. 
Betingelserne i denne, skal udbredes igen – på Facebook og/eller hjemmesiden. 
  
Valg af medlemmer til bestyrelse, samt suppleanter 
Line Walther og Jørgen Sørensen genvælges. 
Christian Krogh og Jess Andersen vælges til suppleanter.   
 
Valg af revisorer  
 Begge revisorer modtager genvalg  
 
 
Eventuelt 
Hegnet omkring petanquebanen fjernes. Forslag til, hvad der skal erstatte banen skal evt 
udskrives som konkurrence på Facebook siden. 
Det tidligere projekt omkring hjertestarter i området, bringes på banen igen. 
Den nye affaldsordning diskuteres.  

 


