
Referat af ordinrer generalforsamling i Frederiksgaardens 
Grundejerforening 2014 

Generalforsamlingen blev afholdt p~ Bellah0j Vandrehjem den 20. marts 2014 kl. 19.30. 

Foreningens formand Per Thunedborg b0d velkommen. 

Valg af dirigent: 
Peter Skov blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
besl utn i ngsdygtig. 

11 medlemmer var reprcesenteret. 

Formandens beretning: 
Asfaltarbejde er gennemf0rt hvor det er p~krcevet. Der har vceret g~et en tur igennem kvarteret 
og Tulipanvej ser fin ud. Mange huller er udbedret p~ Bellisvej, Gyvelvej og Mimosavej. Der er sat 
sten i stedet for stolper ved enden af Bellisvej. Bemaling af vejbump venter til senere og 
planlcegges gennemf0rt i for~ret 2014. 

Elkabler er gravet i jorden til aile ejendomme hvor der har vceret luftledninger. Det er forberedt 
at aile ledninger mellem Iygtepcelene ogs~ kan fjernes p~ et tidspunkt. 

I den forbindelse har Toe nedgravet kabler, men der er intet nyt om kabeltv eller andet. 

Der har vceret afholdt gadeloppemarked p~ Bellisvej i efter~ret og et fastelavnsarrangement i 
februar. 

Ingen bemcerkninger til formandens beretning 

Snerydningsgruppen: 
Snerydningsgruppen ved Pierre Honore og Mikkel Riis fremlagde resultatet af deres forhandling 
med Snevagten. 

Gruppen kom lidt sent i gang, men har til gengceld lavet et meget grundigt arbejde med at 
gennemg~ kontrakten og forhandle mange punkter deri. Gennemgang og kontraktudkast ligger 
p~ hjemmesiden. 

Der var en del dialog omkring kontrakten fra snevagten. 

Et medlem mente, at nogle medlemmers tilsagn til snerydning kunne vcere opfattet og prceget af, 
at en udgift til snerydning ville vcere ensbetydende med en lettelse af egne pligter! Snerydningen 
er udelukkende p~ vejen og ikke fortovet. Ordningen vii derfor medf0re st0rre arbejdsbyrde idet 
ryddet sne p~ vejen skal fjernes ved indk0rsler m.v. 

Den foreliggende kontrakt indeholder ikke en maksimering p~ kr. 300 pro husstand, som var en 
forudscetning for generalforsamlingsgodkendelsen i 2012. Der indkaldes derfor til en 
ekstraordincer generalforsamling, hvor eneste punkt p~ dagsordenen er indg~else af kontrakten 
uden maksimering. 



Per Thunedbor 

Der skal f0res en separat konto udelukkende til snerydning . 

Reqnskab: 

Kasserer Adam Konski fremlagde reqnskabet for 2013 . Regnskabet blev godkendt uden 


kommentarer. 


Fastscettelse af kontingent: 


Kontingent til Grundejerforeningen pa 200 kr. ucendret blev vedtaget. 


Kontingent til Vejfonden pa 1.300 kr. ucendret blev vedtaget. 

Valq til Bestyrelsen: 

Kasserer Adam Konski blev genvalgt. 

Ncestformand Christian Jeppesen blev valgt 
Bestyrelsesmedlem Niels Elmo blev genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Mikkel Riis blev valgt 

Revisor Anette Honore blev genvalgt 
Revisorsuppleant Morten Eddy blev genvalgt 
Bestyrelsessuppleant Sif Pedersen blev valgt. 

Eventuelt: 

Intet under eventuelt. 

Som referent valgtes Christian Jeppesen . 

Referatet er gennemgaet og godkendt af 

Dato /6 -1-1 Y Dato )j_1'1 

qd;
, 

rmand Peter Skov, dirigent 


