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Side 1 af 2 

1. Valg af dirigent. 

Carsten Zernickov-Appel blev valgt, og gav ordet til Niels Juncker, som oplyste, indkaldelsen var 

udsendt nogle dage for sent i henhold til vedtægterne, og såfremt der ikke var indvendinger mod 

afholdelsen af generalforsamlingen, ville det blive betragtet som en accept, og at generalforsamlingen 

dermed var beslutningsdygtig. Alle var indforstået. 

I alt 54 stemmer af 148 var repræsenteret. 

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

Formanden redegjorde for bestyrelsens opgaver, som havde været få, herunder at forsøgene med nye 

vejbump endnu ikke var blevet udført. Der blev spurgt til antallet og placeringen, og der blev svaret, 

at der i første omgang kun opsættes vejbump ved én indkørsel, som herefter skal testes af beboerne, 

således at der vælges korrekt, ligesom antallet også skal besluttes. Der er dog taget højde for 15 bump 

i det tilbud, som bestyrelsen oprindeligt modtog. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

3. Aflæggelse af regnskab. 

Årsrapporten blev gennemgået og der var nogle få spørgsmål, som der blev redegjort for, hvorefter 

årsrapporten blev godkendt af alle. 

 

4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud. 

Budgetudkastet blev gennemgået, og bestyrelsen omdelte 4 indhentede tilbudspriser på 

vedligeholdelse af området, og som var opstillet, så de var sammenlignelige. Efter en drøftelse af 

tilbuddene, blev det besluttet af vælge det billigste tilbud, som er afgivet af Just Anlæg. Det blev 

samtidig oplyst, at HCC Vej & Park allerede havde udført arbejde for foreningen i 2016 og at det nye 

gartnerfirma formentlig skulle bruge ekstra tid på at rette op på nogle af forholdene. 

Budgettet blev godkendt. 

Kontingent til grundejerforeningen justeres i henhold til budgettet til kr. 400,00 pr. måned pr. 1. juni 

2016. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 

Niels Juncker/Boligview A/S 

Janus nr. 73 

Carina Holstein nr. 17 

Casper Plambech nr. 21 

Peter Bahnsen nr. 65 

 

blev valgt ind i bestyrelsen, og der blev ikke valgt suppleanter. 

 

 



 

Side 2 af 2 

6. Valg af revisor. 

Revisor Frank Poulsen blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt. 

Der blev drøftet forskellige emner, og der blev nævnt forskellige forhold, som skal ordnes: 

 Gadelampe mellem nr. 10 og 11 ikke virker. 

 Metalbøjle ved indkørslen til nr. 81 og 105 ikke er fastgjort 

 

Den nye gartner vil få opgaverne, men vi skal lige lade ham komme i gang med området. 

 

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30 

 

 

 

_______________________________________________ 

Dirigent/Carsten Zernickov-Appel 


