Generalforsamling 11.4.2019
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen indstiller Christoffer Povlsen
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Afvanding af stier:
Vi har nu kørt et forsøg med afvanding af den sydlige sti mellem legeplads og
Ulvegravene. Det fungerer fint langt hen ad vejen, men det har dog været nødvendigt
at nedgrave nogle flere U-rør på strategiske steder, samt det har været nødvendigt at
reparere noget at slotsgrusbelægningen.
Cykelbom:
Cykelbom mellem sydlig sti og Ulvegravene er udskiftet med en model af stålrør i
stedet for træ.
Affaldsstativ:
Der er opsat affaldsstativ med skraldespand og hundeposebeholder ved banen.
Skraldespanden bliver i lighed med de andre skraldespande tømt af vores havemand.
Legeplads Ulvegravene:
•
•
•

Legehus er repareret, så børnene ikke risikerer at komme til skade på blotlagte
skruer og rådne brædder.
Grus belægningen ved Girafgyngen er nu færdiggjort.
Hegn ved petanquebanen er fjernet pga. dårlig forfatning

Legeplads Mejsevej:
•
•

Vippen er repareret
Træer omkring legepladsen er beskåret i ca. 1m højde, så de får mulighed for
at forbuske sig.

Der blev i august afholdt en meget vellykket sommerfest med ca. 130 tilmeldte, hvor
grundejerforeningen gav et tilskud. Bestyrelsen vil gerne takke initiativtagerne og
arrangørerne for det store arbejde.
Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til 4 nye medlemmer af foreningen. De nye
medlemmer er frivillige medlemmer, idet de bor på matrikler, hvor der ikke er
tilslutningspligt til grundejerforeningen.
Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning (populært kaldet
persondataforordningen på dansk og GDPR på engelsk) i kraft som dansk lov.

Forordningen gælder foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder. Bestyrelsen
har udarbejdet en persondataforordning for Grundejerforeningen, og den kan ses på
hjemmesiden.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018.
Godkendt.
4. Indkomne forslag
Forslag 1.
Petanquebane nedlægges. Det bliver præciseret at det ikke er et akut projekt, og at
bestyrelsen stiller forslaget for at få mandat til at nedlægge banen, hvis
omkostningerne for vedligehold synes unødvendige eller der bliver lavet andre planer
for arealet.
Forslag vedtaget.
Forslag 2.
Saltning i forbindelse med snerydning. Bestyrelsen skal til næste generalforsamling
undersøge miljøvenlige alternativer, samt priser. Saltning betyder prisstigning til
snerydning med 85 kr pr. husstand.
Forslag vedtaget.
Forslag 3.
Festudvalget vælges på generalforsamling 1 år ad gangen, som en selvstændig
enhed. Flere synspunkter deles – bla at der skal være tydelighed omkring de
økonomiske rammer, og at foreningen giver tilskud til rammerne omkring festen, dvs.
telt, borde/stole.
Forslag vedtaget.
Forslag 4.
Mange synspunkter for og imod –
For: Det er os i foreningen, der primært har fornøjelse af stien. Kommunen har
angiveligt udmeldt, at de ikke gør yderligere i forhold til at oprydde/genetablere efter
fældning langs bane.

Imod: Foreningen skal ikke overtage økonomiske og vedligeholdelsesmæssige
forpligtelser fra kommunen.
Der er forslag om hegnssyn, da det ikke kan være rimeligt at kommunen anser
oprydningen som afsluttet.
Forslaget er ikke vedtaget – der er 8 stemmer for ud af 17 stemmeberettede. Ved
vedtægtsændringer kræves 2/3 dele for.
Forslag 5.
Falder på baggrund af forslag 4.
5.
•
•
•
•
•
•

Fremtidigt arbejde
Legeredskaber skal males i år – males hvert andet år
Evt. et legehus på legeplads Mejsevej
Planlægger på at lave overdækning på bord-og bænkesæt Ulvegravene
Evt. nedlæggelse af petanquebanen, forslag stillet til generalforsamlingen til
afstemning.
Rør rutsjebane på legeplads Mejsevej skal repareres.
Gode ideer modtages gerne

6. Forelæggelse af budget, kontingent og vederlag
Kontingent: 860,- og budget godkendt
7. Valg af medlemmer til bestyrelse, samt suppleanter
Til bestyrelsen vælges:
Johannes Dalsgaard, Grønspættevej 6, genvalg
Christoffer Poulsen, Blåmejsevej
Christian Sørup Krogh, Mejsevej 18
Suppleanter:
Jess Andersen, Mejsevej 36
Aleksander Kock Pedersen, Mejsevej 35
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Svend Erik Hansen og Karin Jørgensen
9. Eventuelt

