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Grundejerforeningens medlemmer 
 

 
 
 
 

REFERAT 
 

1. Velkomst ved Formanden 
Susan bød velkommen, og fortalte, at bestyrelsen ved indkaldelse til generalforsamling en torsdag, 
har forsøgt at imødekomme de mange nye (og gamle) børnefamilier. 
 

2. Valg af dirigent 
Kurt Hemmingsen blev foreslået som dirigent. Kurt blev valgt og bød herefter velkommen og 
oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 
 

3. Formandens beretning 
Susan bød velkommen til nye medlemmer i grundejerforeningen. Desværre var der ingen nye 
grundejere som deltog i mødet.  
Susan gennemgik året: 

 5 nye grundejere i 2017 
 Bestyrelsen i 2017 
 Aktiviteter. Desværre måtte den planlagte sommerfest aflyses grundet vejret. Der var som 

bekendt ikke stillet forslag om afholdelse af andre aktiviteter, hvorfor der har været lidt 
stille på aktivitetssiden. 

 Orientering om Gl. Køge Landevej 479 
 Hjemmesiden. Jørgen blev takket med 2 fl. vin for sit store arbejde med foreningens 

hjemmeside.  
 SHG. Der er ingen fra bestyrelsen som deltager i møder i SHG. Er en grundejer interesseret i 

at deltage, skal man være velkommen. Referater fra møder i SHG ligger på vores 
hjemmeside. 

 
4. Regnskab ved kassereren – omdelt med invitationen.  

Jørgen kunne supplere det omdelte regnskab ved orientering om, at der ingen er i restance og 
kassebeholdningen er øget med kr. 6.000.  
Der var ingen spørgsmål til det omdelte regnskab som blev godkendt med klapsalver. 

5. Valg ifølge lovene: 
a. Kasserer: Jørgen Lund modtager genvalg -VALGT 
b. Bestyrelsesmedlem: Lars Lorentzen modtager genvalg - VALGT 
c. Bestyrelsesmedlem: Camilla Tingleff modtager genvalg - VALGT 
d. Valg af suppleant: Mai-Britt Ljørring modtager genvalg - VALGT 
e. Valg af to revisorer: Kurt Hemmingsen og Jens Peter Jensen, modtager genvalg - VALGT 
f. Valg af en revisorsuppleant. Bent Ljørring blev valgt som revisorsuppleant. 

 
6. Forslag fra bestyrelsen: 

a. Havefest med spisning, egenbetaling fastsættes af bestyrelsen. Anmoder om bevilling på 
5.000,- kr. 

Ansøgte kr. 5.000,- blev bevilliget. Dato bliver meddelt hurtigst muligt på hjemmesiden. 
Invitation omdeles forud for festen. 
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7. Indkomne forslag til aktiviteter: 
a. Hvis man ønsker aktiviteter i det kommende år, såsom banko, loppemarked skovtur etc., 

indsendes forslag, fra grundejerforeningens medlemmer, til formanden inden den 9. april 
2018. Aktivitetsforslag skal indeholde et anslået max. beløb. Alle grundejere er velkomne 
til at indsende forslag til aktiviteter, der behandles på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen havde modtaget forslag om afholdelse af bankospil fra Paul Geisler. Grundejerne 
bevilligede kr. 4.000,- for afholdelse af 2 x banko. Banko vil dog kun blive afholdt, hvis der er 
flere end 30 deltagere (fratrukket bestyrelsen med familie). Susan ridsede bankobetingelserne 
(hvor mange spil, gevinster og børnespil) op – se bilag (Budget og regler for fremtidige 
bankospil). Jf. disse blev grundejerforeningen enige om, at det ikke gør noget hvis der sættes 
lidt midler til gevinstpulje. 
 

8. Status fiber bredbånd samt YouSee tilbud 
Lars orienterede om ”tilbud”, som en fra en anden grundejerforening har omdelt i vores. Ved at 
underskrive til kendegiver man KUN, at man acceptere, at YouSee har lov at kontakte en. Man 
binder sig IKKE. Indtil videre er 129 interesseret. For at YouSee kan gå videre, skal der være 150 
som tilkendegiver interesse. Er man ikke interesseret, så gør en god gerning for din nabo. 
Omtalte ”tilbud” findes på vores hjemmeside. 
Der er også delt flyers ud i vores postkasser fra DanskeNet vedr. etablering af fiber i 
”trekantområdet”. Ved at skrive sig på, tilkendegiver man KUN sin interesse. Der er pt. 77 
interesserede. Ved denne løsning skal betales kr. 15.000,- som kan afdrages over 60 mdr. Ved 
denne løsning, kan fremtidig udbyder af tv, internet frit vælges.  
 

9. Evt. 
Fra salen blev der spurgt om endeligt årstal for grundejerforeningens 100 års jubilæum. Foreningen 
har 100 års jubilæum i år 2021. Jubilæumsudvalg vil være punkt på næste års generalforsamling. 
Susan sluttede mødet af med en stor tak til Jørgen for sit arbejde med kommunen omkring Gl. 
Køge Landevej 479 og forsamlingen for god ro og orden. 
  

Som opfølgning fra sidste generalforsamling i 2017, vedlægges information om Nabohjælp 
Lars orienterede om tilbagevendende emne – nabohjælp. Lars opfordrede til at tilmelde sig – det er 
gratis, og der medfølger 3 klistermærker. Hvis man tilmelder sig SMS service kan alle tilmeldte (i 
grundejerforeningen) få besked om potentielle indbrud. Det er muligt at oprette mindre SMS 
grupper. 
Det blev oplyst fra salen, at der er kommet nye regler vedr. nabohjælp. Disse kunne dog ikke 
udpensles. Lars undersøger, og tager punktet op igen på næste generalforsamling. 


