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Beslutningsreferat:  
Fremmødte: i alt 113 husstande er repræsenteret, fordelt på 8 fuldmagter og 105 husstande. 

Valg af dirigent 

Birgitte Rasmussen fra Adm. Teamet blev godkendt som dirigent. 

Beretning fra Bestyrelsen om foreningens virksomhed fra d. 02.09.2021 og frem til d.d. 

Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen. Beretning ligges op på foreningens hjemmeside 

efterfølgende. 

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2021 

Årsrapporten for 2021 blev godkendt af forsamlingen. 

Fremlæggelse og behandling af forslag fra grundejerne og bestyrelsen 

Forslag 1: Affaldsøer  

Forslaget blev tilbagekaldt af bestyrelsen, på opfordring af generalforsamlingen. Der oprettes 

arbejdsgruppe/”task-force”, bestående af beboere, der bistår bestyrelsen med at få yderligere muligheder 

tilvejebragt fra kommunen. Arbejdsgruppen vil fremkomme med nye forslag til affaldsløsning, som vil blive 

fremlagt til ekstraordinær generalforsamling. 

Grundejere der ønsker at deltage i arbejdsgruppen; 

Vægten 14 – Mette Nystrup Arrild, Fisken 65 – Mia Grønnemose, Krebsen 81 – Vibeke Kongshjelm, Krebsen 

33 – Christian Frederiksen 

Arbejdsgruppen inviteres til næste bestyrelsesmøde d. 09.05.2022, til dialog og opdatering omkring 

meldinger fra kommunen, for at kunne gå videre i dialog om muligheder med kommunen. 

Forslag 2: Gårdmand 

Trækkes tilbage på baggrund af forudgående forslag om affaldsøer. Forslaget vil blive genfremlagt i 

forbindelse med genoptagelse af forslag 1, samt den videre udvikling af arbejdsgruppens resultater. 

Forslag 3: Foreningshus 

Forslaget blev vedtaget af generalforsamling ved klapsalver, efter stor opbakning. Ved efterspørgsel af 

modstandere til forslaget, var der ingen der gav indsigelser. 

Forslag 4: IT-udstyr 

Forslaget blev vedtaget af generalforsamling ved klapsalver, efter stor opbakning. Ved efterspørgsel af 

modstandere til forslaget, var der ingen der gav indsigelser. 
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Forslag 5: Fællesbelysning 

Forslaget blev vedtaget af generalforsamling ved simpelt flertal, fordelt ved; 

0 stemmer imod, 111 stemmer for, samt 2 hverken for eller imod. 

Forslag 6: El-ladere 

Forslaget blev afvist af generalforsamling ved simpelt flertal, fordelt ved; 

85 stemmer imod, 8 stemmer for, samt 20 hverken for eller imod. 

Forslag 7: Nye carporte 

Forslaget blev vedtaget af generalforsamling ved klapsalver, efter stor opbakning. Ved efterspørgsel af 

modstandere til forslaget, var der ingen der gav indsigelser. 

 

*** Da generalforsamlingen løb tør for tid, vil resterende forslag blive taget op på ekstraordinær 

generalforsamling, hvortil der vil blive indkaldt til, når der er fundet en dato hertil. 

Forslag 8: Forsikring 

Forslag 9: Bede  

Forslag 10: Frisbee Golf  

Forslag 11: Bænke 

Forslag 12: Træer  

Bestyrelsens fremlæggelse af budgetforslag for 2022 og 2023, der afspejler konsekvenserne af de 

godkendte forslag under pkt. 4 

--- Punktet vil blive behandlet på ekstraordinær generalforsamling 

Fastsættelse af kontingent for 2023 

--- Punktet vil blive behandlet på ekstraordinær generalforsamling 

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Patrick Sander – Fortsætter som bestyrelsesmedlem 

Peer Klug – Fortsætter som bestyrelsesmedlem 

Marlene Laursen – Fortsætter som bestyrelsesmedlem 

Valg af 2 bilagskontrollanter og en suppleant 

Suppleant – Krebsen 33 – Christian, meldt sig som suppleant til bestyrelsen. 

Suppleant – Skorpionen 39 – Jens Mikkelsen, meldt sig som suppleant til bestyrelsen. 

Bilagskontrollanter – Leif – Fortsætter 

Bilagskontrollant – Mads – Fortsætter 
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Suppleant for bilagskontrollant - Bente - Fortsætter 

Valg af ekstern administrator 

Adlex Boligadministration vedtaget som ny ekstern administrator 

Valg af ekstern revisor 

Grant Thorton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, vedtaget som ny ekstern revisor. 

Eventuelt 

--- Punktet vil blive behandlet på ekstraordinær generalforsamling 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00. 


