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Generalforsamling den 25. marts 2015 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 2015). 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Haakon Hansen og Mads Buchhave er på valg. De mod-

tager begge genvalg. 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Vibeke Jerup Sørensen er på valg. Hun modtager gen-

valg. 

7. Valg af revisor (Per Midtgaard) og suppleant (Torsten Linemann) for denne. 

8. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag. 

9. Eventuelt 
 

Formanden bød de 27 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.  

Der var anmodning om flytning af tidspunkterne for opstilling af containere. Der blev ikke 

vedtaget en ændring af dette.  

Efter en forespørgsel ang. parkerede biler på arealet over FFK, oplyste formanden, at for-

eningen havde indsendt et forslag til kommunen om at få etableret forvtov/cykelsti på beg-

ge sider af Flade Engvej. Hugo vil gerne sende denne forespørgsel igen. 

Ad 3. Kristian fremlagde regnskab og gennemgik dette for generalforsamlingen. Dette blev god-

kendt. 

Ad 4. Johnny Degn Jensen, Damsgårdsvej 30 havde indsendt et forslag om fældning af egetræer-

ne langs Flade Engvej. Dette blev vedtaget, og bestyrelsen koordinerer fældningen. 

Ad 5. Haakon Hansen og Mads Buchhave blev genvalgt. 

Ad 6. Vibeke Jerup Sørensen blev genvalgt. 

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

Ad 8. Kristian gennemgik budgettet for 2015. På dette grundlag anbefalede bestyrelsen uændret 

årligt kontingent på 300,00kr. Dette blev vedtaget. 

Ad 9. Under eventuelt blev flere emner drøftet: 

Kristian informerede om tilbuddet fra Bredbånd Nord. Hele grundejerforeningen kunne få 

tilbud som en samlet enhed. Der kunne også gives tilbud til de enkelte stikveje. Kravet var 

her, at 80% på de enkelte stikveje skulle med for at få rabat. De tilstedeværende blev op-

fordret til at tale med de øvrige beboere på egne stikveje for at få en oversigt over interes-

sen for en aftale med Bredbånd Nord. Kristian vil samle op og kontakte Bredbånd Nord. Se 

i øvrigt tilbuddet med priser på vores hjemmeside. 
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Der var kommentarer til kattelort i enkelte haver. Skæve fliser efter træfældning. Disse fli-

ser vil blive rettet. Skilt, der tager noget udsyn for udkørsel. Dette vil der blive set på. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00 med et lettere traktement. 

Således opfattet og refereret 

 

Sekretær: Haakon Hansen  Formand: Hugo Juul 

 

Næstfmd.: Jesper Øgaard Andreasen Kasserer: Kristian Nielsen Mads Møller Buchhave 


