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Referat fra ordinær Generalforsamling, afholdt den 23.4.2013 
 
På mødet var 18 grundejere repræsenteret. 
 

1. Valg af dirigent 
 Peter Svejdal, Røjlevangen 98 blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige 

indkaldelse med mindst 3 ugers varsel til afholdelse inden udgangen af april måned. 
  

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
 Formanden gennemgik vedlagte beretning.  
 
 Beretningen blev godkendt. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (se årsregnskab) 
 Grundet kasserens sygdom blev regnskabet gennemgået af formanden. 
 
 Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Rettidigt indkomne forslag  
 
4.1 Solceller 

Formanden gennemgik allonge til den nuværende deklaration vedr. montering af solceller. Indholdet 
blev godkendt med 17 stemmer for, ingen imod og 1 neutral. Allongen fremsendes til kommunen til 
godkendelse, og den vil derefter blive tinglyst. 

 
4.2 Postcykler på fortovet. 

Grundejere, Røjlevangen 124 pålægger bestyrelsen at henvende sig til postvæsenet og bede om, at 
postbudene pålægges at cykle på vejene og ikke på fortovene. 
 
Med 15 stemmer for, blev det besluttet, at bestyrelsen tager kontakt til postmesteren. 

 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent (se årsregnskab) 
Budget blev godkendt, herunder uforandret kontingent til grundejerforeningen. 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
På valg til bestyrelsen var: John Keller, Ove Drygaard og Irene Witthoff. 
 
Alle blev genvalgt 
 

7. Valg af en suppleant til bestyrelsen 
På valg som suppleant til bestyrelsen var: Poul Mogensen 
 
Poul Mogensen blev genvalgt 
 

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant   
På valg som revisorer var: Stig Christiansen og Leif Træholt 
På valg som revisorsuppleant var Claus Pedersen 
 
Alle blev genvalgt 
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9. Eventuelt 
Grundejer, Røjlevangen 108 kommenterede vedr. løsgående hunde på legepladsen samt på vejene. 
Generalforsamlingen opfordrede grundejerne til at holde hunde i snor, samt at man samler op efter dyrets 
efterladenskaber. 
 
Grundejer, Røjlevangen 124 foreslog opsætning af indadgående låge med fjeder ved legepladsen. 
Forslaget behandles af bestyrelsen. 
 
Grundejer, Røjlevangen 102 berettede om en lokal ”betjent,” som sætter trusselsedler på biler parkeret på 
stamvejen. Hertil kommenterede formanden, at det er lovligt at parkere på stamvejen, såfremt bilen er på 
under 3,5 t og at p-regler i øvrigt overholdes. 
 
Formanden henstillede i øvrigt til, at man ikke parkerer ovenpå brøndristene, da brøndene derfor ikke bliver 
renset i forb. med den årlige rensning.  
 
Såfremt beboere konstaterer revner i asfalt, bedes man rette henvendelse til formanden. 
Grundejer, Baunevej 62 mener ikke, at kommunen fylder hullerne op med asfalt, men bare smører dem 
over. 
 
Grundejer, Baunevej 44 spurgte om man må lægge nyt tag på huset. Det må man selvfølgelig gerne, 
såfremt gældende regler overholdes. 
 
Irene Witthoff, 5.5.2013 

 
 
 

PS 
 

Ad. Punkt 4.2 
Bestyrelsen har været i dialog med distributionsledelsen (Der findes ikke en Postmester mere). Resultatet var, at 
de var opmærksomme på problemet, og de bekræftede, at det heller ikke for et postbud, er lovligt at cykle på 
fortovet. Man lovede igen at indskærpe reglerne for postbudene, og vi har fået en kontakt, som vi kan rapportere 
nye overtrædelser til. 
 
Hvis postbudene overtræder reglerne, kan dette meddeles via mail til formanden@roejlevangens-grf.dk eller ved 
henvendelse til formanden. 


