
Referat fra generalforsamlingen den 15. april 2017. 

 

 

Til stede var ejendommene nr. 21, 25, 31, 37, 39, 41, 55, 57, 63, 65, 85, 87 og 95 

 

Generalforsamlingen forløb i henhold til den udsendte 

 

Dagsorden: 

Valg af dirigent og referent:  

Poul Diederich valgt som dirigent og Jette Hovaldt som referent 

 

Bestyrelsens beretning for det forløbne år: 

Vandmålere: 

Opsætning af flagstang med sender til aflæsning af vand. Ikke umiddelbar 

tilfredshed hos alle, men ikke noget ”lovgrundlag” for ikke at give tilladelse. 

Foreningen skal varetage medlemmernes ”fælles interesse” og det må opveje 

enkeltejeres interesser, hvorfor ikke nogen protest herfra. 

Vejvedeligeholdelse: 

På generalforsamlingen 2016 blev foreningen pålagt at udarbejde en plan for 

vedligeholdelse. Sammen med Henrik Pape er vejene gennemgået med 

nedenstående resultat: 

Stamvejen:  kan godt klare et år mere, men bør næste år have pålagt et nyt 

slidlag. Pris omkring 20.000 

21-45: er lige klaret og skal ikke have noget nyt de næste år 

47-63: er i udmærket stand og behøver ikke noget de første år med mindre der 

opstår slaghuller 

67-81: er i udmærket stand og behøver ikke noget de første år 

83-95: er i miserabel stand og bør have påført et nyt slidlag. Pris 15.000. 

Træfældning: 

”Vores” træer er efterhånden gamle og skal tyndes ud. Hvis der er træer på 

fællesarealet, som bør fældes blev det for flere år siden vedtaget, at de enkelte 

grundejere i samråd med naboer godt måtte gøre det. Forudsat naturligvis at 

man blev enige om det  

Det blev pointeret at man skulle være enig med naboer FØR fældning, samt huske at rydde op 

efter sig, dvs. fjerne såvel stamme som grene. 

Enkelte grunde har stadig træer, der vokser for langt ud mod vejen, således at forbikørsel med 

bl.a. renovationsvogn vanskeliggøres. De berørte grundejere kontaktes af Frank 

 

Oksevej Nord: 

Ny formand. Ikke noget nyt vedr. deres overtagelse af fællesarealer. 

Interesse for sammenlægning af de to foreninger. 

I forbindelse med en evt. sammenlægning pålægges bestyrelsen at sikre sig, at der rent 

faktisk er mandat til at begynde drøftelser. Forrige gang ( i 2008) lavede foreningen et stort 

”benarbejde” med henblik på sammenlægning, for blot at konstatere efterfølgende at 

bestyrelsen for Oksevej Nord ikke havde det fornødne mandat. 

Der skal også ske afklaring af evt. ”udestående” (fællesareal og vejvedligeholdelse) poster før 

vores forening kan tage stilling til en evt. sammenlægning. 



 

Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor: 

Regnskab fremlagt og godkendt 

Enkelte bemærkningen til ”skyldnere” 

 

Rettidigt indkomne forslag:  

Der er ikke indkommet forslag til behandling. 

 

Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent og rykkergebyr for ikke 

rettidig kontingentbetaling: 

Budget vedtaget. Kontingent uændret kr. 500,- pr. parcel. Rykkergebyr kr. 50,-. 

Det blev vedtaget at igangsætte istandsættelse af den ”sidste” stikvej (83-95). 

 

Valg af formand: 

Frank Engesgaard Jensen  genvalgt. 

 

Valg af suppleant: 

Torben Lohse Friis  genvalgt. 

 

Valg af revisor: 

Ulf Mogensen genvalgt. 

 

Eventuelt 

Forespørgsel vedrørende renovation. Der var ikke blevet sat affaldssække på hos nogle af 

vores husejere i forbindelse med påsken. Ring til Forsyningen på tlf. 9829 9000 og klag. 

 

 

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden, og vi gik over til lidt fælles samvær. 

 

Generalforsamling i 2018 bliver lørdag den 31. marts. Samme sted og samme arrangement. 

 

 

 

 

Jette Hovaldt    Poul Diederich  

Referent     Dirigent 

 

 

Frank Engesgaard Jensen 

Formand 

 

 

p.s. HVIS nogen allerede nu har lyst til at indbetale kontingent på kr. 500,00 pr. parcel kan 

det ske til foreningens konto i Danske Bank. Reg.nr. 1551 kontonr. 10679729. 

 


