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Ordinær Generalforsamling 
Referat 

30. marts 2022 

Tid:  21. marts 2022 kl. 18.00 

Sted:  Fælleshuset  

Tilstede: 97, 99, 103, 105, 119, 121, 127, 129, 137, 141, 147, 153, 157, 165, 167, 169, 

171, 173 

Fuldmagt: 133, 125, 113, 143, 115, 95, 139, 135 

 

 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Lars (157) valgt som dirigent og Janne (169) valgt som referent 
 

 

2. Bestyrelsens beretning for det seneste forløbne år. 

 

Nu er det langt om længe muligt at afholde vores generalforsamling på normal 
vis. 
På vores generalforsamling i efteråret 2021 fik vi 3 helt nye medlemmer i besty-
relsen, de har haft gå-på-mod og virket meget interesseret i bestyrelsesarbej-
det, hvilket er godt for vores forening. 
Der har været sendt nyhedsbreve ud løbende, som er blevet taget godt i mod. 
Det betyder også, at jeg ikke her vil gentage de ting, som i allerede er informe-
ret om. 
Vi har i 2021 solgt 4 andele, de har alle været solgt hurtigt og til prisen, hvilket 
er godt. 
Nu er der langt om længe blevet sat ladestandere op, det har været en lang 
proces, da det er jungle at finde ud af. Vi kan takke Jørgen for det kæmpe 
stykke arbejde, alt er blevet undersøgt grundigt, inden vi kunne tage beslutning 
om udbyder. Derudover blev der søgt om tilskud i boligministeriet, hvor vi fik 
bevilget 35.000 kr.  
Nu er der kommet gang i udlejning af vores fælleshus igen, det er rigtig godt. Vi 
har alle et ansvar for at passe godt på det og sørge for, at det bliver afleveret, 
som vi gerne selv vil modtage det. Jeg vil opfordre til, at når man betaler via vo-
res mobilepay, skrives husnummer og dato på. Det gør det lidt lettere for mig, 
når jeg skal tjekke betalinger. 
Vi har deltaget i de årlige møder med Kronosvej og DOG. 
Foreningen Kronosvej har lavet en fælles indsigelse til kommunen omkring det 
nye byggeri på Sdr. Trandersvej. Det omhandler bl.a. cykelsti på Sdr. Tranders 
Vej. Derudover har vi fra næste år lavet en ny aftale omkring fælles snerydning, 
det betyder, at fremadrettet bliver der ryddet sne og saltet på stien ved fælles-
huset, syd-stien samt de 2 stier, som går ind til vores forening fra Hestiastien. 



 

Side 2 af 3 

 

Der er også blevet lappet lidt på asfalten på vores fælles del af Kronosvej, det 
har ikke været helt godt, så det er der blevet klaget over, og det skulle gerne 
blive udbedret. 
Vi håber, at der i 2022 kan komme lidt gang i nogle fælles arrangementer, som 
ikke har været muligt grundet Corona de sidste par år.  
 
Bestyrelsen 

 

 

3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse 

af årsrapporten. 

Bente fremlagde årsrapporten.  
Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor vi ikke afdrager på gælden. Begrundelsen 
for afdragsfrihed er, at vi derigennem har midler til vedligeholdelse og samtidig 
kan holde huslejen i ro. Der blev endvidere spurgt om, hvad der skal til, før man 
vil begynde at afdrage på gælden. Det vil være op til den siddende bestyrelse at 
foreslå en ændring af lånet med afdragsfrihed. Med den nuværende afdragsfri-
hed kan bestyrelsen vælge mellem at anvende overskuddet til at sætte huslejen 
ned eller afdrage på kassekreditten.  
Årsrapporten blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Forelæggelse af budget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af 

boligafgiften. 

Bente fremlagde budget. Overskuddet foreslås anvendt til at betale af på kas-
sekreditten. 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 

5. Ændring af vedtægter 

Alle stemte for forslaget om at kunne gennemføre generalforsamlingen online i 
tilfælde af nedlukninger a la Covid-19, men da der ikke var nok deltagere til, at 
forslaget kunne vedtages (minimum 28 andele skulle stemme), indkaldes til en 
ekstraordinær generalforsamling. 
 

6. Indkomne forslag 

Bestyrelsens forslag om at frigive penge fra vedligeholdelsesfonden til nye 
varmtvandsbeholdere blev enstemmigt vedtaget. Dog skal det undersøges om 
det vil være en bedre løsning med vekselvarmere. 
 

7. Valg til bestyrelsen på valg er: 

Kirsten (153) valgt til formand og fortsætter dermed i bestyrelsen 
Jørgen (147) og Mathilde er genvalgt 
Rikke (171) fortsætter som suppleant 
Morten (121) valgt som 2. suppleant. 
Jesper (151) og Janne (169) var ikke på valg og fortsætter dermed i bestyrelsen. 
 

8. Valg til udvalg 

Vedligeholdelsesudvalg:  

Bestyrelsen varetager indtil videre vedligeholdelsesopgaven. Der blev stillet et 
forslag om, at der indkaldes til en arbejdsdag, hvor vedligeholdelsesopgaver 
kan klares samtidig med, at vi hygger os sammen. 
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Grøntudvalg: 

Anne (173) 
Lise (167) 
Da der desværre ikke var flere, der meldte sig på banen, vil bestyrelsen på skrift 
opfordre beboere, der ikke deltog på generalforsamlingen, til at deltage i ud-
valgsarbejde. 

 

Maskinpark: 

Morten (121) 
 

Græsslåning: 

Jens (165) 
Tina 
Jørgen (147) 
 

Fælleshusudvalg: 

Mette (99) 
Bodil 
Anita (95) 
Jonna (101) 
Fie (119) 
 

 

Aktivitetsudvalg: 

Line  

Maria 

Marie 

 

Legepladsudvalg 

Kristian 

Aksel (119) 

 

9. Valg af revisor 

Redmark fortsætter 
 

10. Eventuelt  

Morten (121) foreslog, at der nedsættes et udvalg med deltagelse af et besty-
relsesmedlem, som kommer med et bud på en treårig plan for udskiftning af 
stakit og rækværk. Der er meget træværk, der ikke har det så godt længere, og 
der er flere steder i foreningen, hvor stakittet ikke er lavet forsvarligt. 
Det blev forslået, at vi skelner mellem det sorte ”rækværk” og det hvide stakit.  
Bestyrelsen arbejder videre med en plan for stakitter og rækværk. 
 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Bestyrelsen 

 


