
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Jonsgården 

Torsdag d. 31/3-2022 i SBI’s Klubhus 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v/formand  

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Rettidigt indkomne forslag 

5. Status på bestyrelsens 10 års plan 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

7. Valg til bestyrelsen, herunder kasserer, revisorer og suppleanter 

8. Eventuelt 

Ad 1: 

Henrik Thomsen, Jonshaven tilbød sig som dirigent og blev valgt.  

Ad 2: 

- Der er netop foretaget beskæring af vores grønne fællesarealer. Det anbefales at vi får 

beskåret området oftere således at udgiften og omfanget kan mindskes.  

- Der er valgt ny leverandør til grøn vedligeholdelse efter at der har været utilfredshed med 

tidligere leverandørs arbejde. Vækst og Miljø er valgt til opgaven. De har tidligere holdt 

vores område og vi er gået tilbage til dem. I den nye aftale med dem indgår det vi ønsker 

angående de grønne områder, men tidligere havde vi inkl. fejning af vores veje 2 gange 

årligt. Dette er ikke længere med og vi må henstille til at grundejere foretager dette på eget 

initiativ (det vil også blive nævnt på arbejdsdagen). 

- Der er dialog i gang med GF Jonslunden omkring at bidrage til grøn vedligeholdelse idet de 

skal være med til at betale til ”den grønne ring”. Bestyrelsen for Jonsgården har fremsat et 

forslag til en samarbejdsaftale, hvor blandt andet fordelingsnøgle, som for vores 

grundejerforening betyder betaling 57/71 del og deres 14/71 del. Fordelingsnølen er 

fremlagt for bestyrelsen i GF Jonslunden. Der arbejdes videre med denne samarbejdsaftale.  

- Vi er blevet opmærksom på at vi har betalt strøm for Jonslundens lamper, idet deres 

forsyningsdel er koblet på vores. En løsning på dette arbejdes der også på og skal det være i 

henhold til antal lamper og hvad med eltavlen m.m.? 

- Jonslundens bestyrelse var inviteret til vores generalforsamling, men der er ingen 

tilmeldinger. 

- Vi har opsagt vores vedligeholdelsesaftale på gadelamperne. Det er derfor ikke længere 

muligt at bruge app ”Giv et praj”. Derfor er opfordring at evt. lamper som er ude af funktion 

meddeles til bestyrelsen som internt finder ud af kontakt herfra. 

- Der var et spørgsmål fra grundejer omkring ”hvid vedligeholdelse” hvor aftalen med 

Gangergaardens maskinsstation har været forlænget i gennem flere år og vi generelt er ok 

tilfredse. Der var et ønske om at de evt. kunne komme med mindre maskine, som bedre 

kunne rydde vendepladserne, men så skal vi nok også regne med en større udgift og vi er af 

den opfattelse at de bruger de maskiner, som de bruger andre steder også. 

Ad 3: 

Alle 57 grundejere har betalt deres kontingent. 

Årets resultat +69.371,70 kr. 



Forklaring på overskud skyldes manglende afholdelse af arbejdsdag, færre udgifter på grøn 

vedligeholdelse – vores ”gamle” vedligeholdelsesaftale var billigere og så var der afsat til vedl. af 

asfalt, men på trods af bestilling af dette er det først foretaget forår 2022. Derfor afsat i budget i 

2022 i stedet for. 

Saldo på driftskonto 393.269,96 kr. 

Saldo på vejfond konto 318.986,96 kr. 

Ad 4: 

Indkomne forslag: 

1) David B. Mir, Jonsvangen foreslår etablering af sti fra vores sti areal til Jernbjerglunden. 

Oplyst udgift ca. 26.000 kr. NEDSTEMT. 

2) David B. Mir, Jonsvangen foreslår etablering af sti fra Jonshaven til eksisterende sti areal. 

Oplyst udgift ca. 20.000 kr. NEDSTEMT. 

3) Elsebeth M. Andersen, Jonsgården har udarbejdet forslag med henblik på idéer bag ”Vild 

med vilje”. Der var opstillet i alt 13 arealer, hvor der blev STEMT FOR konceptet bag ”Vild 

med vilje” på areal nr. 1, 2 og 13. Øvrige arealer blev NEDSTEMT. Det er samtidig aftalt at 

der etableres en form for skiltning på ”Vild med vilje” områderne, således at det fremgår, at 

dette er konceptet.  

4) Elsebeth M. Andersen, Jonsgården har endv. et forslag om etablering af kvasbunker. Der 

blev STEMT FOR. Bestyrelsen har mandat til at bestemme hvor de skal placeres samt 

omfanget af dem. Det skal nævnes at det IKKE er tilladt at efterlade grene m.m. ved disse 

kvasbunker på eget initiativ.  

5) Ida Larsen, Jonsgården har stillet forslag omkring etablering af stolper, sten, bumme eller 

lign. Således at færdsel i vores område kan mindskes. Der er nogle grundejere som har 

observeret køretøjer på vores stier. Forslag med NEDSTEMT. 

Ad 5: 

Præsentation af 10 års plan: 

Planens budget viser et negativt resultat uden hensyntagen til inflation på -63.000 kr. over en 10 årig 

periode. 

Ad 6: 

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler en fastholdelse af 

kontingent. David fortæller at en grundejer har spurgt til kontingentnedsættelse, men da grundejer 

fik nærlæst seneste års referater fra generalforsamlingen og opmærksomheden henledt til 10 års 

planen, blev dette forslag trukket tilbage.  

Ad 7: 

Valg til bestyrelsen m.m.: 

Michael Sommerlund, Jonsgården, genopstiller – og vælges.  

Alexander Raasthøj, Jonsvangen, ønsker ikke at genopstille og Søren Lauridsen, Jonshaven, melder 

sig og vælges.  



Kasserer skal vælges hvert år og Joan B. Haagh ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen er derfor på 

udkig efter ny kasserer. Der er ingen der melder sig og bestyrelsen meddeler at det er undersøgt at 

hvis ingen melder sig så skal ydelsen købes ”ude i byen” og det bliver forventeligt en pris omkring 

16.000 kr. Maria Meier Danskov, Jonshaven, som er medlem af bestyrelsen i forvejen meddeler at 

hun gerne vil undersøge om hun kan varetage jobbet som kasserer og vende tilbage (kræver 

arbejdsgivers godkendelse). Dette er der efterfølgende kommet accept på og Maria bliver kasserer. 

Da Maria ikke er på valg i år, er det aftalt at hendes nuværende arbejdsopgaver i bestyrelsen 

fordeles mellem alle bestyrelsens medlemmer og at hun er på valg ved generalforsamling i 2023. 

Suppleanter til bestyrelsen: 

Martin, Jonsgården 16 og Seda, Jonsgården 17 er begge genvalgt.  

Revisorer: 

Thea L. Mir, Jonsvangen genopstiller og genvælges. 

Niels M. Nielsen, Jonsgården genopstiller og genvælges.  

Revisorsuppleant: 

Anna Maria Jonsdottir, Jonsgården genopstiller og genvælges.  

Ad 8: 

Husk der er arbejdsdag søndag d. 24/4, hvor vi mødes kl 10 ved Søen/Jonshaven. Følgende opgaver 

er på arbejdsplanen: Kloaker skal tømmes, der skal efterklippes med ørnenæb eller lignende på de 

beskåret områder, der skal fejes veje (foretages ikke længere som en del af grøn vedligeholdelse – se 

tidligere beskrevet herom), affaldsindsamling m.m. 

Husk at det alene er et krav at 1 fra hver husstand deltager på arbejdsdagen, så det er ok at aftale 

med sin nabo, at man evt. kan deltage på deres vegne, hvis man kommer flere fra samme husstand. 

Bestyrelsen gør opmærksom på at vores skraldespande på de grønne arealer ikke må indeholde, 

glas, flasker, dåser m.m. idet der kræver sortering af Vækst og Miljø og hvis det ikke overholdes, så 

kan det betyde øget udgifter.  

Tak for fremmøde og god dialog. 

 

Referent: 

Maria Meier Danskov 

 

 

 

 

 

Referat godkendt af formand David Bratved Mir samt dirigent Henrik Thomsen 


