
Referat af ekstraordinær generalforsamling – Onsdag den 15. Maj 2013 

 

Punkt  Referat  

1.   Formanden, Henrik bød velkommen og Henrik (formanden) blev valgt til 

dirigent/ordtyrer. Det blev konstateret at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og 

denne herfor var gældende. 

 Referent, Maj-Britt blev valgt. 

2. Indkomne forslag:                                       

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle indkomne forslag – hvilket der havde været frist 

til indtil 8. maj. 

3. Debat:                             

Der blev blandt de fremmødte debatteret mht. asfalten/evt. retssag. Flere var af den 

opfattelse at der var brugt penge nok på rapporter omkring asfalten og at de ikke 

mente en ny rapport/nye prøver ville give os bedre svar eller stille os bedre i en evt. 

retssag.  Andre mente at det var værd at få lavet en ny rapport som ville stille os bedre 

– og vi hermedi ville kunne imødekomme en evt. retssag eller et forlig med modparten. 

                                                                                                      

Villy fra Rødstensgården tilbød at hjælpe med at få foretaget en ny undersøgelse/kigge 

på asfalten.  Bestyrelsen vedtog  at dette tilbud ikke kunne tages til afstemning da 

forslaget ikke var indkommet rettidigt og således ikke var bland de 3 muligheder der var 

på valg. Desuden havde folk der ikke var mødte op givet fuldmagt og stemt under andre 

forudsætninger. Det blev besluttet at undersøgelsen fra Villy kunne bruges som 

supplerende undersøgelse til de 3 punkter på valget – og så havde vi den undersøgelse 

til en 5 års gennemgang af asfalten. 

4. Afstemning:                            

De 3 forslag der var til afstemning var:    

                                                      

1. Vi dropper sagen og i stedet spares lidt op til rep. og senere ny asfalt.                           

2. Vi får lavet en undersøgelsesrapport udarbejdet af Grontmij til et evt. forlig  eller syn 

& skøn sag.                                                                                                                                       

3. Vi går direkte til syn og skøn, hvilket kræver en ekstrabetaling fra hver husstand. 

       

Udfra optælling var der 74 stemmeberettiget (fremmødte + fuldmagter) – hermed 

simpelt flertal /beslutningsdygtig.    

                                                   

Mie, kasserer tog imod stemmerne og bestyrelsen gik i gang med optællingen.            

41 stemte for forslag  nr. 1     (vedtaget ved afstemning)                                                                                          

33 stemte for forslag nr. 2.                                                                                                

Konklusionen på dette er at sagen om asfalt droppes helt og der herefter spares op til 

senere reparationer af asfalten.                   

 



5. Evt.:                                                                                                                                       

Michael, Jonshaven 13 havde et forslag til at der skulle plantes hæk ved alle grundene 

– inkl. de ubebyggede.                                                                                                                     

Her henviste bestyrelsen til  Ordensreglementet for grundejerforeningen, som bla. 

indeholder :                      

Grundejere er pligtige til at vedligeholde deres grunde og vejstykke og holde dem fri 

for ukrudt. Dette gælder også for ubebyggede grunde. Overholdes dette ikke lader 

Bestyrelsen renholdelse ske for grundejerens regning. I perioden fra april til oktober 

skal græs og ukrudt holdes nede i et 8-10 cm niveau.  På grunde bebyggede såvel som 

ubebyggede hvorfra der siver vand til veje eller omkringliggende fællesarealer, har 

grundejeren pligt til at forhindre dette – dvs. ved anlægning af dræn.                                                        

Det påhviler hver grundejer at arealet fra parcellens skel til vejmidte/nabo samt 

eventuelt fortorv bliver passende renholdt. Grundejere, hvis skel støde op til 

fællesareal og fælles stier, skal foretage en passende vedligeholdelse af 

skelbeplantningen. 

                                                     Bestyrelsen takkede for god ro og orden og mødet blev hævet ca. 21.00                                                                   

              

      

      

      

      

      

      

      

                      

   

 


