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Ordinær generalforsamling den 8. marts 2016 

 

Formandens beretning 

 Efter konstituering gik vi i gang med at se på, hvilke opgaver vi skulle i gang med. 

 Forretningsordenen blev underskrevet og lagt på GFL's hjemmeside. 

 Vedligeholdelse af de grønne områder 
Hertil udarbejdede vi udbudsmateriale, som blev udsendt til flere entreprenører. Bortset fra prisen var 
tilbuddene meget ens. 2 blev valgt til møde og herefter traf vi den endelige beslutning, som blev 
Bondes Have og Anlæg. 
Der var lidt startvanskeligheder, men disse blev hurtig rettet. Derefter har vi kun haft positivt 
samarbejde. 

 Kommunikation 
Så oprettede vi FB til fælles forum for grundejerne. Denne f.eks. kunne bruges til efterlysning, advarsler 
om mystiske personer og indbrud, hvem ved noget om husene samt anden info.  
Ny hjemmeside med anden opsætning for fremtidig udbygning af informationer. Hjemmesiden er 
under forsat udarbejdelse og redigering. 

 Flygtningeboliger  
I foråret varslede kommunen om, at de vil bruge børnehuset til flygtningeboliger. Dette brugte vi meget 
tid på hele året. Info fra kommunen og svarskrivelser blev løbende offentliggjort til grundejerne . 
Børnehuset har nu været under ombygning og interesserede er velkommen til besigtigelse på torsdag 
(10-03-2016 kl. 17-18). Indflytningen påbegyndes d. 23/3. 

 YouSee 
I samarbejde med YouSee er der udarbejdet en ny aftale, der giver den enkelte grundejer mere 
fleksible vilkår for valg af TV pakker eller ønske om fravalg af YouSee. Aftalen vil blive gennemgået 
senere af YouSee. 

 Grønne områder 
De grønne områder fik fortaget ekstra beskæring inden for budgettet og er efterfølgende gennemgået 
for fremtidige renovering, beskæring og fornyelse. Dette har vi valgt at udlægge som projekter, som vil 
blive gennemgået senere. 

 Asfalt 
Asfalt på p-pladser og carporte er gennemgået og vi har fået flere tilbud. Vi har udvalgt en lokal 
entreprenør samt indhentet finansierings muligheder. Projektet vil blive gennemgået senere. 

 Carporte 
Tagrender, nedløb og stolper er gennemgået og vi har fået tilbud fra flere. Vi har udvalgt en lokal 
entreprenør. Projektet vil blive gennemgået senere. 

 Regler for bebyggelsen 
Gennemgået og sammenholdt de til foreningen hørende deklarationer samt byplan og lokalplan for, 
hvorledes vores bebyggelse skal se ud og hvad man må bygge m.m. og desuden hvad der på tidligere 
generalforsamlinger er blevet vedtaget. 
I den forbindelse har vi fundet en del uoverensstemmelser og forviklinger, som vi bør rettes således, 
der ikke er uoverensstemmelser mellem tidligere besluttede husordner og de af deklarationerne 
bestemte retningslinjer. Projektet vil blive gennemgået senere. 

 Affald 
Flere henvendelser omkring affald smidt i de grønne områder og rundt om husene. Dette er ikke ok. 
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