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Punkt 1. 
Velkomst ved formanden: 
Grundejerforeningens tidligere formand Ejner Nielsen er afgået ved døden, og vi udbringer  
derfor en skål for Ejner som i mange år har været en rigtig god formand for foreningen. 

• Velkommen til nye grundejere 
 
Punkt 2. 
Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslår Poul Petersen, og idet der ikke er nogen modkandidat vælges Poul. 
Dirigenten erklærer generalforsamlingen for beslutningsdygtig. 
 
Punkt 3. 
Formandens beretning: 
Formanden har udarbejdet en kort beretning, idet aktiviteter og diverse oplysninger er at finde 
på foreningens hjemmeside. 

• Konstituering af bestyrelsen 
• Vejfest 
• Banko 
• Hjemmeside 
• SGH 
• Opsamling fra generalforsamling i 2012 

Formandens beretning er godkendt. 
 
Punkt 4. 
Regnskab ved kassereren: 
Regnskabet er vedsendt invitationen til genrealforsamlingen, og bliver derfor ikke slavisk gen-
nemgået.  
Regnskabet godkendt. 
 
Punkt 5. 
Valg iflg. Lovene: 
1). Valg af formand, Susan Post genopstiller, valgt 
2). Valg af to bestyrelsesmedlemmer – Bianca Ringby og Camilla Tingleff genopstiller, Valgt 
3). Valg af bestyrelsessuppleant – Gitte Karlsen Genopstiller, Valgt 
4). Valg af 2 revisorer – Jens Peter Jensen og Kurt Hemmingensen genopstiller, Valgt 
5). Valg af revisorsuppleant – Tonny Kjeldsen genopstiller, Valgt 
 
Punkt 6. 
Indkomne forslag: 
1)Nabohjælp ved bestyrelsen (Lars Lorentzen) 
Gennemgang på PowerPoint.  
Brochure uddelt med nabohjælp.  
 



   
 
 
2) Forslag til ændring af honorar for bestyrelsen. (oplæg ved bestyrelsen) 
Udsættes til næste generalforsamling med evt. beløbsvedtagelse. 
 
3) Forslag til vedtægtsændringer – beløbsstørrelsen af kassebeholdning. Oplæg ved kasserer 
Petter Damgaard. 
Petter, opfordrer alle grundejerne til at betale kontingentet via kontooverførsel. 
Forslaget om vedtægtsændring blev vedtaget (3.000 kr.), og tages op til næste generalfor-
samling som ændring i lovene.  
 
4) Vejfest med fællesspisning og underholdning, forslag om egenbetaling. (oplæg ved besty-
relsen). 
Der kan på generalforsamlingen ikke bevilliges penge til vejfesten, idet dette ikke fremgår af 
indkaldelsen. Der kom fra grundejerne forslag om at bestyrelsen fastsætter prisen for egenbe-
taling til vejfesten. Ved dårligt vejr aflyses festen ikke, men der sættes telte op i haven hos 
Henriette Skotte på Frydenstrands alle.  
 
5). Bankospil x 2 årligt. Bevilling max 2.500 kr. Oplæg ved bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår at vi igen afholder bankospil i Lille Friheden forår og efterår. Der har væ-
ret rigtig god tilslutning til de bankospil vi har afholdt, og bestyrelsen foreslår at vi afholder 
bankospil efter den samme ”køreplan”. 
Der er enighed fra grundejerne om at der bevilliges 2.500 kr. til bankospil i 2013.  
 
Evt: 
Det opleves fra flere grundejere at der kommer grimme kommentarer fra medarbejderne hos 
Citroen. Bestyrelsen vil derfor lave en skriftlig klage til Citroen.  
 
Der kommer spørgsmål om hvornår der er 100 år jubilæum i grundejerforeningen, dette er i år 
2019.  
 
Kommentarer fra salen til bestyrelsen:  
Det er rigtig dejligt at der er lagt asfalt i hullerne på vejene i grundejerforeningen. 
 
Det er nogle rigtig gode arrangementer bestyrelsen afholder, og det er dejligt med nogle nye 
kræfter i bestyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 


