
Referat af generalforsamling d. 25. marts 2015 

i Frederiksgaardens Grundejerforening. 

1. 	 Sam dirigent blev valgt Peter Skov, Lupinvej 15 

Seks medlemmer var til stede. 

2. 	 Som referent blev valgt Per Thunedborg, Bellisvej 17 

3. 	 Formandens beretning: 

2014 b0d pa en atypisk begivenhed, nemlig en ekstraordina?r generalforsamling. Den var indkaldt for 

at der kunne trceffes endelig beslutning om, hvorvidt man kunne tiltr<Ede en snerydningsordning. 

En sa?rlig gruppe havde arbejdet med at gennemga et indhentet tilbud. Da tilbuddet ikke kunne 

honorere de maksimale udgifter, som generalforsamlingen tidligere havde accepteret, skulle der en 

ny beslutning til. 

Den ekstraordina?re generalforsamling fandt ikke at 'bedst opnaelige tilbud' kunne accepteres, og 

det blev saledes ikke vedtaget. 

2014 b0d, I modscetning til sa mange andre ar, ikke pa vejreparationer, men bestyrelsen har primo 

2015 va?ret rundt og inspicere det store antal huller i vejene efter denne vinter, og der er indhentet 

tilbud, sa vi snarest kan fa lavet vejene i stand igen . 

Et st¢rre vejtrce pa Lupinvej blev pak0rt af en st0rre bil og blev lagt fuldsta?ndigt ned. Det stod ikke 

til at redde og er blevet fjernet. Da det er i yderkanten af vores trcercekker og nok stod noget udsat, 

er der ikke umiddelbart nogen plan om at erstatte det. 

Som traditionen b0d, afholdtes der atter i ar et velbes0gt kra?mmermarked pa Bellisvej. 

Og fastelavnsarrangementet for de mindste var ligeledes velbes0gt og en god anledning til at m0de 

hinanden . 

4. 	 Regnskabet blev gennemgaet af Adam, og herefter godkendt. 

Der var bemcerkning am at det ville vcere bedre, om foreningen donerede et fast bel0b til 

fastelavnsarrangementet, sa man i bestyrelsen ikke hvert ar skulle overveje st0rrelse og rimelighed 

af bel0bet. 

Det blev vedtaget, at man fremover kan st0tte arrangementet med h0jst 800,

Adam fortalte, at de arfige bel0b, som udbetales til kasserer og formand, igennem snart 10 ar har 

vceret ucendret og ¢nskede det forh0jet fra de nuvcerende 1.600,- til 2.400,-

Der var intet sp0rgsmal til rimeligheden af dette, idet der ogsa, specielt for kasserens arbejde, er 

tilkommet flere arbejdsopgaver. Man henviste dog til, at der til nceste generalforsamling blev 

fremsat forslag om 0gning af bel0b til honorering af kasserer og formand 

For ncervcerende mente man, at det ville vcere rimeligt at bevillige et engangsbe10b pa 1.000, til 

honorering af kassererens arbejde. 

5. 	 Bestyrelsens foreslaede ucendrede kontingent til foreningen pa 200,- blev vedtaget 

6. 	 Bestyrelsens foreslaede u<Endrede kontingent til Vejfonden pa 1.300,- blev vedtaget 

7. 	 Valg af bestyrelsesmedlemmer 



Formand Per Thunedborg, Bellisvej 17, blev genvalgt. Per fortalte, at han efter den nuvCErende 

valgperiode pa 2 ar vii trCEkke sig fra posten. 

Bestyrelsessuppleant Randi Mortensen, Primulavej 5, blev genvaJgt 

Revisor Esben Lundin, Gyvelvej 9, blev genvalgt 

Revisorsuppleant Morten Eddy, Tulipanvej 13, blev genvaJgt 

NCEstformand Christian Jeppesen, Tufipanvej 9, har ikke 0nsket at fortsCEtte i bestyrelsen. 

Vi takker for hans arbejde i foreningen. 

Nyvalg til Christians bestyrelsespost gik til Mogens Cederskjold, Lupinvej 14, som har modtaget 

valget efterf0lgende, da han var forhindret i at vc.ere til stede pa generalforsamlingen. 

8. 	 Eventuelt. 

Oer blev spurgt til, om foreningen tog sig af beskCEring af vejtrCEerne, eller om det var palagt 

grundejerne ud for trCEerne. Det er vist sadan, at foreningen tidligere har s0rget for beskc.ering af 

enkelte trCEer, men man var enlg om at opfordre grundejerne til, de steder hvor det matte va=re 

pakrCEvet, at s!1lrge for at det skete. Man skal tCEnke pa, at der ofte k0rer store lastbiler teet pa 

trCEerne, og det hCEnder, der bliver revet grene af. 

Ligeledes vii bestyrelsen opfordre til, at de grundejere, som har heek eller treeer/planter som generer 

almindelig trafik pa fortovet, snarest far etableret fri bane for de gaende. 

Der planla:gges opfi1lrt en beboelsesbygning, 'Blomsterhaven', pa Godthabsvej, lige i forlCEngelse af 

baghaven for Lupinvej 14. Her vii kommunen abenbart give dispensation for anlCEggelse af 

tagterrasse ud mod grundejerforeningens omrade. Noget, der kan komme til at beri1lre mindst fire af 

foreningens matrikler. Der er frist for indsigelser til d. 31.3 og de ber0rte grundejere har, efter hvad 

der er oplyst, indsendt klage over dette. Det er det rigtigste og bedste at det sker enkeltvis, og en 

klage fra foreningen vii ikke va:re relevant. 

Til sidst: Der var et rystende ringe fremm0de til generalforsamlingen. Kun seks (6) matrikler var 

reprCEsenteret. Det ma siges at v;:ere under smertegrCEnsen og nCEppe nok til at opretholde en 

velfungerende grundejerforening. Konsekvensen kan i sidste en de va=re, at det bliver n0dvendigt 

med en professionel bestyrelse, med alt hvad dette vii betyde af kraftigt 0gede omkostninger for den 

enkelte. Saledes er der hermed opfordret til et bedre fremmalde nCEste ar 

Referatet er gennemgaet og godkendt af 

dato 	 dato 6/~ , I)'o/y-.2 0/5 

Qh& ,f/?t. t/ 
Peter Skov, dirigent 	 Per Thunedborg, formand 


