
 

 

 

GENERALFORSAMLING d. 18.04.2012 kl. 19.00 
 

Beslutningsreferat   
 
Til stede: 35 grundejere og 4 via en fuldmagt 
Referent: Søren(nr.1) 
 
 

1. Valg af dirigent 
Peter nr. 53 blev foreslået og valgt 
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt som 
foreskrevet i vedtægterne. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Da dette er et beslutningsreferat gengives formandens beretning ikke. I 
stikord: 8 bestyrelsesmøder, lugedage, ny gartner, snak om voldene omkring 
grundejerforeningen – hvis det var for kort så mød op på næste 
generalforsamling  
 

3. Aflæggelse af årsregnskab 
Kasseren Jesper fremlagde regnskabet og uddybede punktet omkring 
vedligeholdelse og drift på foranledning af spørgsmål fra grundejer.  
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

a) Forslag til nye fællesdage fra nr. 65 
 
Forslaget blev diskuteret – er det et socialt arrangement med fællesdage 
eller en måde at minimere udgiften til vedligehold på?  
 
Det blev samlet til at de fremmødte ønskede klarhed omkring, hvad det 
er foreningen arbejder for mht. fællesarealernes stand/udseende og 
voldene i særdeleshed. Dette skal afklares før et eventuelt forslag kan 
vedtages. 
 
Der skal arbejdes på en samlet plan for, hvordan vi ønsker vores område 
skal tage sig ud. Til dette formål blev der nedsat et UDVALG, som skal 
arbejde med, at opstille et eller flere forslag for områdets 
udseende/stand – hvori der samtidig tages højde for omkostningerne ved 
at opretholde dette udseende, herunder hvad der skal ske med voldene 
omkring foreningen.  Udvalget har tillige opgaven med se på en 
finansieringsmodel. 



 

 

 
Deltagere i beplantningsplansudvalget er:  
Martin nr. 28 
Jesper nr. 54 
Kim nr. 37 
Peter nr. 53 
Søren nr. 41 
Henrik nr. 59 
Brian nr. 87 
 

b) Beplantning af volde 
 
Forslag 3 blev vedtaget med stort flertal, dvs. uændret vedligehold. 
Der fortsættes uændret med at betale for lugning 2 gange årligt. (indtil 
et evt. nyt forslag fra det nye beplantningsudvalg bliver fremlagt og evt. 
godkendt på en ekstra/ordinær generalforsamling). 

 
 

5. Vedtagelse af budget 2012 
 
Der blev ønsket en udspecificering af manglende betalt kontingent i en note til 
kommende budgetter. Det blev taget til efterretning hos kasseren. 
Budgettet blev godkendt  
 

6. Valg af formand 
 
Den nuværende formand ønskede at lade nye kræfter komme til og stillede 
derfor ikke op igen. Generalforsamlingen takkede Benny for et stort arbejde 
som foreningens formand. 
 
Efter opfordring fra generalforsamlingen lod Michael nr. 71 sig opstille til 
formandsposten. Michael blev enstemmigt valgt som ny formand. 
 

7. Valg af bestyrelse 
 
Kim nr. 37 – genvalgt 
Jesper nr. 54 – genvalgt 
Søren nr. 1 – valgt 
Kristine nr. 6 – valgt 
Margit nr. 2 - valgt 
 

8. Valg af suppleanter 
Benny nr. 22 – valgt 
Bjarne nr. 21 - genvalgt 
 
 



 

 

 
9. Valg af revision og suppleant 

Thomas nr. 51 blev genvalgt som revisor og Claus nr. 77 blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 
 

10. Eventuelt 
 
Et festudvalg som skal stå for Sankt Hans, fastelavn og evt. andre 
arrangementer i foreningen blev nedsat. Det består af Liselotte nr. 14, Bettina 
nr. 24 og Brian nr. 8. 
 
Der er blevet udarbejdet en velkomstfolder som kan anvendes når nye beboere 
flytter ind i grundejerforeningen. 
 

 
HUSK fastlagte fællesdage er FORTSAT 

2. lørdag i maj og 3. søndag i september 
 



 

 

HVORDAN MODTAGES INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN? 
 

 
ALLE opfordres til at anvende/holde sig orienteret på www.emilsvej.dk og abonnere på 
nyheder fra foreningen via e-mail.  
 
Dette letter kommunikationen i foreningen, og det er her informationer opdateres i 
løbet af året. Omdeling af trykt materiale sker KUN hvis bestyrelsen finder det absolut 
nødvendigt eller når der indkaldes til generalforsamling. 
 
Skriv en mail til bestyrelsen@emilsvej.dk hvis der er spørgsmål til log-in eller 
spørgsmål i øvrigt. 
 
BEMÆRK: Det er IKKE default at der abonneres på alle typer af nyheder.  Tjek at det 
står som ønsket – se skærmprint herunder 
 

   


