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Generalforsamling den 19. marts 2019 kl. 19.00 i cafeteriet FFK hallen, Flade Engvej 8. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 
3. Forelæggelse til godkendelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisoren reviderede 

årsregnskab. 
4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen skriftlig i hænde inden den 20. februar 2019). 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Jesper Andreasen, Haakon Hansen og Jacob Nielsen er 

på valg. 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. John Kingo Christensen og Susanne Wiis Bregnhøj. John 

Kingo Christensen er på valg. 
7. Valg af revisor (Per Midtgaard) og suppleant (Torsten Linemann) for denne. 
8. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag. 
9. Eventuelt 

 
Formanden bød de 39 fremmødte medlemmer velkommen. 

Ad 1. Per Midtgaard blev enstemmigt valgt til dirigent. Per takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig. 

Ad 2. Formanden fremlagde årsberetningen.  
Følgende kommentarer til beretningen blev drøftet: Angående klipning af læbælte mod 
Flade Engvej. Hvem rydder op? Et medlem mente, der var en del oprydningsarbejde efter 
klipning, både i haverne og ud mod Flade Engvej. Formanden fremførte, at vi betalte en 
meget lav og fornuftig pris for arbejdet. Han mente, hvis der skulle bestilles oprydning, vil 
denne pris stige voldsom. Det er bestyrelsens opfattelse, at oprydning og samling af even-
tuelle smågrene efter klipningen er en opgave vi trygt tør overlade til den enkelte grund-
ejer. 

Ad 3. Kristian fremlagde regnskab og gennemgik det for generalforsamlingen. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Ad 4. Intet. 

Ad 5. Genvalg. 

Ad 6. Genvalg. 

Ad 7. Genvalg til Per Midtgaard. Torsten Linemann genvalgt til revisorsuppleant. 

Ad 8. Kristian gennemgik budgettet for 2019. På dette grundlag anbefalede bestyrelsen uændret 
årligt kontingent på 300,00kr. Dette blev vedtaget. 

Ad 9. Kristian oplyste, at bestyrelsen havde drøftet snerydning efter sidste snefald. Kommunen 
havde valgt ikke at rydde kategori 4 vejene på daværende tidspunkt. Vi ved, at denne be-
slutning har været drøftet i kommunen, og måske vil der fremover blive ryddet på kategori 
4 veje. Det vil vi afvente, men bestyrelsen har overvejet at kontakte Holmen, som står for 
snerydningen og forespørge om muligheden for, at ploven bliver sænket på stamvejen, når 
de kører ind på stikvejene. Dog forventes det at medføre en prisstigning. 
Igen i år blev der spurgt til belysningen på den nærliggende idrætsplads. Disse lamper gi-
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ver et noget generende lys til området. Jesper lovede, at han ville undersøge dette, da han i 
forbindelse med sit arbejde kender personer, der har med dette område at gøre. Jesper vil 
orientere om det på Facebook. 
Der var en drøftelse om løse hunde og katte. Der blev udtrykt utilfredshed med disse dyrs 
efterladenskaber i vore haver. Det er et problem, grundejerforeningen ikke rigtig kan løse. 
Et medlem gjorde opmærksom på, at det ikke er lovligt at lade sin hund eller kat gå frit 
omkring. De skal holdes på egen grund eller i snor. 
Ligeledes blev der en drøftelse af parkerede biler i området. Hvor var det tilladt at parkere? 
Et medlem mente, der var en servitut fra 1979 med regler derom. Bestyrelsen lovede at se 
på det. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45 med efterfølgende lettere traktement. 

Således opfattet og refereret 

 

Sekretær: Haakon Hansen  Formand: Jesper Øgaard Andreasen 

 

Søren Nielsen Kasserer: Kristian Nielsen Jacob Nielsen 




