
Referat af Generalforsamlingen 12. oktober 2014 

 

1. Valg af dirigent 

Jørgen Florin blev valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. 

2. Formandens beretning. 

 Da formanden Børge Guldbrandt Andersen befandt sig i USA, blev hans beretning oplæst 

af Jon Hune. Beretningen kan læses på hjemmesiden. 

Beretningen gav anledning til forskellige bemærkninger: 

Det er vigtigt, at sandkasserne ved de forskellige vejstrækninger bliver fyldt op. Der var 

forskellige indlæg, der foreslog, at dustexbehandlingen næste år blev foretaget tidligere på 

sæsonen. Bestyrelsen havde lagt op til forbehandling med 0,8mm grus primo juni og 

dustexbehandling ultimo juni, men det blev fremført, at den måske allerede skulle 

foretages i maj måned.   

I forbindelse med anvendelsen af grenpladsen blev det foreslået, at reglerne for brug af 

grenpladsen bør anføres på hjemmesiden. Grenpladsen er, som navnet siger, en plads for 

GREN-affald – ikke for affaldstræ, træstammer eller græs.  

Bestyrelsen tilkendegav, at man vil gå videre med disse sager. Derefter blev beretningen 

godkendt.  

3. Regnskab ved kassereren 

Før fremlæggelsen af regnskabet rettede kassereren Bjarne Harsmann en varm tak til den 

tidligere kasserer Birthe Hornbak for hendes store hjælp i forbindelse med 

regnskabsoverdragelsen. 

Derefter blev regnskabet fremlagt og godkendt.  

4. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag 

5. Indkomne forslag  

Ingen forslag 

 

6. Kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 800 kr. Forslaget blev vedtaget. 



7. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter  

Jon Hune og Børge Guldbrandt Andersen var på valg. Jon Hune ønskede ikke genvalg. 

Børge Guldbrandt Andersen blev genvalgt og Tina Braad, Skoven 2, blev nyvalgt til 

bestyrelsen.   

Torben Østerhåb og Leif Nielsen blev genvalgt som hhv. 1. og 2. suppleant. 

8. Valg af to revisorer 

Max Hedemann blev genvalgt 

Birthe Hornbak blev nyvalgt 

Revisorsuppleant: Fritze Hansen 

9. Evt. 

Der blev fra forsamlingen fremsat et massivt ønske om anskaffelse af en hjertestarter til 

området. Foreningens vedtægter gør det ikke muligt at træffe beslutninger, der ikke er 

indgivet som forslag. Men det blev tilkendegivet, at bestyrelsen kunne få frie hænder til på 

eget initiativ at implementere forslaget uden at vi skal afvente en 

generalforsamlingsbeslutning næste år.  

En beboer gjorde opmærksom på, at udhængsskabet ved trekanten er i en elendig 

forfatning. Bestyrelsen ser på sagen.  

Under generalforsamlingen blev der uddelt vingaver til Birthe Hornbak for 

regnskabsassistance, til modtagerne af årets træfældningspris Max og Tudlik Hedemann. 

Knolden 9, samt Johannes Mortensen og Anemarie Reinhart, Skoven 8, samt til Jon Hune 

for tro tjeneste i Ejerlaugets bestyrelse.  

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 12.05, hvor dirigenten Jørgen Florin takkede for god 

ro og orden. 

Referent: Jørgen Carlsen 


