
Generalforsamling 24.9.2020  

1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen indstiller Vibeke Sørensen  

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

Vedligeholdelse af arealer i området, på både legepladser og fodboldbane. 

Cykelbom: 

Cykelbomme er fortsat en prioritet at få udskiftet med en model af stålrør i stedet for 
træ.  

Affaldsstativ: 
Skraldespande bliver som de øvrige år tømt af vores havemand.  

Hundeposer fyldes ligeledes op.  

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 arbejder med at lave ny hjemmeside for grundejerforeningen, hvor 
markedsføring af vores område imod nye tilflyttere prioriteres. 

Foreningen har støttet trærydningen ved legepladsen Mejsevej.  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2019.  

Alle grundejere i området er nu kontingentbetalende.  

Positiv budgetafvigelse på ca. 56.000 kr. som følge af mindre vedligehold på 
legepladser, samt ingen nyanlæg på legepladser.  

Regnskab blev godkendt.  

4. Indkomne forslag  

Forslag 1.  

Udnyttelse af Uglegrunden til Hundeskov 

Flere bemærker, at grunden er lille til hundeskov. 
Nogle udtrykker bekymring omkring omkringliggende naboers holdning til 

etableringen.  
Flere bemærker, at forslaget mangler oplysninger om pris, grundens størrelse og lign. 

Detaljer. 

11 stemmer imod forslaget 
7 stemmer blankt 



0 stemmer for 
Forslaget nedstemt. 

5. Fremtidigt arbejde  

• Der arbejdes med en vedtægtsændring, så der kan opkræves kontingent uden 

afholdelse af generalforsamling, i tilfælde af, at generalforsamlingen i fremtiden 
må udskydes pga. corona eller lign.  

• Drøftelser omkring etablering af ”vilde” områder, hvor noget af foreningen areal 
lades gro vildt.  

• Fortsætte med at vedligeholde legepladser og foretage nyanlæg 

• Fortsætte arbejde med ny hjemmeside. 
• Bestyrelsen er indstillet på at give tilskud til ny vejfest, hvis der er tilslutning til 

det og corona ellers tillader det.  

6. Forelæggelse af budget, kontingent og vederlag  

Kontingent: 870,- stigning på 10 kr. og budget godkendt  

7. Valg af medlemmer til bestyrelse, samt suppleanter  

Til bestyrelsen vælges: 

Jørgen Sørensen, Bjerglærkevej 3 (genvalg) 
Aleksander Kock Pedersen, Mejsevej 35  

Som suppleanter vælges: 

Jess Andersen, Mejsevej 36 

Rene Nielsen, Bomlærkevej 12 

 

Christoffer Povlsen udtræder pga. flytning (Jess Andersen indtræder) 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.  

Svend Erik Hansen og Karin Jørgensen  

9. Eventuelt  

Bestyrelsen har været i kontakt med beboer i området der udtrykker problemer med 
omstrejfende katte.  
Katte bør forsøgt holdes på matriklen så vidt muligt ifølge mark og vedfredsloven.  
 


