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Referat fra ordinær Generalforsamling, afholdt den 14.4.2015 
 
På mødet var 10 grundejere repræsenteret. 
 

1. Valg af dirigent 
 Leif Træholt 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. 
 Beretningen findes på bagsiden af dette referat. 
 
 Beretningen blev godkendt. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (se årsregnskab) 
 Kassereren gennemgik regnskabet, og opfordrede samtidig grundejerne at tilmelde 

deres grundejerkontingent til Betalingsservice 
 
 Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Rettidigt indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag var modtaget 
 

5.   Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent (se årsregnskab) 
Budget blev godkendt 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
På valg til bestyrelsen var: John Keller, Ove Drygaard og Irene Witthoff 
 
John Keller og Ove Drygaard blev genvalgt. Irene Witthoff ønskede ikke genvalg. 
 
I stedet blev Frank Lindegaard Nielsen indvalgt i bestyrelsen. 
 

7     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Bodil Sørensen modtog genvalg. 
Leif Træholt blev valgt som ny suppleant 
 

8     Valg af to revisorer og én revisorsuppleant    
På valg som revisorer var: Stig Christiansen og Leif Træholt 
Stig Christiansen blev genvalgt 
Leif Træholt gik over som bestyrelsessuppleant 
I stedet blev Klaus Pedersen valgt som revisor 
 

Foreningen mangler nu en revisorsuppleant, og grundejerne opfordres til at melde 
sig. 
 

 9    Eventuelt 
Beboere på Baunevej nr. 34 og 46 anmodede foreningen om at rette henvendelse til 
kommunen vedr. beskæring evt. fældning af træer på Røjlevangen. 
 
Irene Witthoff, 17.4.2015 
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Formandens Beretning 
 
I Oktober blev vi inviteret til informationsmøde af energi og miljøcenteret, som opstillede en 
stand i vores nabo grundejerforening, og tilbød et energi tjek til vores medlemmer. 
 
Der deltog kun få grundejere i mødet (flest fra vores forening) og der var ikke meget nyt at 
hente. 
 
Poul Mogensen havde tilbudt sit hus til energi tjek, og det viste sig at være ret godt, rent 
varme og energimæssigt. 
 
Legehuset på vores legeplads har vist sig at trænge til vedligeholdelse (enkelte af stolperne 
er ved at rådne) så der er indhentet tilbud på reparation / udskiftning, af huset, prisen er dog, 
efter bestyrelses mening alt for høj, så der vil kun blive repareret det mest nødvendige, så 
der ikke er fare for at nogen kommer til skade. 
 
Der har, været lidt diskussion med You-see, vedr. en faktura, som var fremsendt til 
Grundejerforeningen, uden forklaring af det udførte arbejde. 
Det er nu afklaret og foreningen får en kreditnota. 
 
Men som jeg ser det har vi stadig ikke fået  afklaret hvad abonnementet hos You-See 
dækker. Så det arbejder vi videre med. 
 
Informationsskrivelsen bag på indkaldelsen vedr. fejlmelding er således en udløber af sagen. 
 
Jeg har rettet henvendelse til postvæsnet, vedr. kørsel på fortov, og de har igen lovet at 
informere deres brevbærer om, at de IKKE må cykle på fortovet. 
Brevet slutter med at såfremt der køres på fortovet, kan vi skrive igen med tid og sted.!!!!! 
Der kan klages via post Dk. Hjemmeside.    
 
I forbindelse med indkaldelsen var der et ønske om at få E-mail adresser på foreningens 
medlemmer, desværre er det kun ganske få der har oplyst dette,  
Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at oplyse adresserne idet det vil gøre informations deling 
meget hurtigere og effektivt. 
 
Der har været afholdt møde med formanden fra Baunevejens Grundejerforening, om den 
forringede bus betjening, men mødet resulterede ikke i nogen fælles holdning over for 
kommune / trafikselskab. 
 
P.B.V.  
Peter Ole Gleerup 
Formand. 


