
Referat af ordinrer generalforsamling d. 23. marts 2017 kl. 19.30 

i Frederiksgaardens Grundejerforening 

1. 	 Valg af dirigent 
Anette Hansen, Primulavej 111\ blev valgt som dirigent. 11 matrikler var reprzesenteret. Der 

opfordres til et st01Te fremm0de fremadrettet for at kunne opretholde en velfungerende 
grundejerforening. 

2. 	 Valg af referent 
Majken Leegaard, Lupinvej 15 blev valgt som referent. 

3. 	 Beretning fra formanden 
Formanden Per Thunedborg, Bellisvej 17 gcnnemgik beretningen, som blev godkendt. 

Formanden oplyste, at 2016 generelt har VCEret et roligt ar. 

Formanden oplyste desuden, at bestyrelsen pa sidste generalforsamling blev bedt om at se pa 

f0lgende: 

- Foreningens serviceaftaler. Formanden oplyste, at der i foreningen er en fast aftale om, at del' 

en gang om aret bliver foretaget en slamsugning af alle kloakker via ristene ved kantstenene. 

Derfor en henstilling til at aile medlemmer husker at vedligeholde fortovsstykket. samt 
vejstykket ud til midten af veten. Del' om fatter snerydning. grCEsslaning. hCEkkeklipning. blade 

og andet fra kantsten og kloak mm. ISCEr det sidste er V'igtigt af hensyn til et velfungerende 
kloaksystem. 

- Ansvarsfordeling ift. kloaksystemer mel/em kommune, vejfond og grundejer. Formanden oplyste 

at kommunen har ansvaret for den store hovedkloakledning midt i vejen. Grundejeren hal' 

ansvaret for ledningen fra huset og frem til skellet. Pa m0det var der stadig tvivlsp0rgsmal om 

ansvarsfordelingen, og derfor blev det besluttet, at bestyrelsen unders0ger sagen igen. 

- Samlet plan for udffJrelse afoverfladebehandling afvejene i grundejerforeningen. Formanden 
oplyste, at der er indhentet to tilbud om udskiftning af riste og br0ndgods. Det ene tilbud er fra 

2011 og er pa 667.000 kr. ink!. moms og det andet tilbud er fra 2015 og er pa 525.000 ink!. 

moms. 

Bestyrelsens vurdering og anbefaling er, at vejene i en arrCEkke vil kunne vedligeholdes ved 

"lappeI0sninger". Pa den baggrund er bestyrelsens anbefaling i stedet, at foreningen pa sigt fa 

udbedret et vejafsnit ad gangen. Dette vil ogsa VCEre hensigtsmCEssigt i forhold til, at 

overskuddet i Vejfonden stiger. Emnet dr0ftes videre i bestyrelsen. 



Afslutningsvist oplyste formanden, at det arlige loppemarked og fastelavnsfest er afholdt med 

stor sllcces. Der er billeder pa foreningens Facebookgruppe. 

Beretningen blev godkendt. 

4. 	 Regnskab 
Regnskabet blev gennemgaet afkasserer Adam Konski, Bellisvej 2, og herefter godkendt. 

5. 	 Fastscettelse af foreningens kontingent 
Bestyrelsens forslag om ucendret kontingent pa 200 kr. blev vedtaget. 

6. 	 Fastscettelse af bidrag til Vejfonden 
Bestyrelsens forslag om ucendret bidrag pa 1.500 kr. blev vedtaget. 

7. 	 Valg afbestyrelsesmedlemmer 
Hidtil formand Per Thuneborg valgte at trcekke sig fra posten. De tilstedevcerende takker for 

hans arbejde i foreningen. 

Ny formand Esbens Lundin, Gyvelvej 9 blev valgt 
Bestyrelsesmedlem Nicoline Resen, Lupinvej 10, 1 blev genvalgt 

Bestyrelsessuppleant Majken Leegaard, LlIpinvej 15 blev valgt 
Revisor Per Thunedborg, Bellisvej 17 blev valgt 

Revisor suppleant Morten Eddy, TuJipanvej 13 blev genvalgt 

8. 	 Eventuelt 
Fejring afGrundejerforeningens 100 ars jubilceum den 15. maj 2018 blev dn~ftet. Der 

opfordres til at medlemmerne komme med icteer til fejring af dagen samt at de medlemmer, 

der har boet i kvarteret i lcengere tid leder i "gemmeren" efter billeder fra de seneste 25 ar og 

sender/laner biIlederne til bestyrelsen. 

Der blev gjort opmcerksom pa, at fortovet pa Lupinvej langs tanken bliver 0delagt i forbindelse 

med, at tungere k0ret0jer fra tanken samt t0mning aft0jcontaineren k0rer henover/op pa 

fortovet. Dette belaster fortovet un0digt og vii medf0re at foreningen skal udbedre skaderne. 
Det blev besluttet, at bestyrelsen retter henvendelse til tanken samt kommunen. 

Der blev endvidere gjort opmcerksom pa, at der er udfordringer med at biler, som ikke h0rer til 

i kvarteret parkerer pa vejene. Saledes kan det opleves, at der holder biler pa begge sider af 

relative smalle veje i kvarteret. Det betyder, at er problematisk for renovations- og 

lIdrykningsk0ret0jer at passere gaderne. Det blev beslllttet, at bestyrelsen retter henvendelse 
til kommllnen og h0rer om mulighederne for at fa tydeliggjort, at vejene er private og/eller om 

del' er andre mllligheder som kan im0dega de papegede udfordringer. 

Desllden blev der spurgt til mulighederne for en fcelles ordning for snerydning. Det blev oplyst, 

at emnet tidligere hal' vceret dr0ftet, og at der ikke val' tilslutning til en fcellesordning. 



EndeJige opfordres der til, at medlemmerne holder 0je med hinandens huse i forbindelse med 
ferie mm. En afmedlemmerne vii unders0ge mulighederne for en mere koordineret 

nabohj<elpeindsats. Klistermcerket "Nabohjcelpe" kan rekvireres hos bestyrelsen. 

I den forbindelse blev det besluttet, at medlemslisten (som ikke er tilgcengeJig pa 

hjemmesiden) supple res med telefonnumre, sa det er muligt at komme i kontakt med 

hinanden. Det skal understreges, at det selvf01gelig er frivilligt. Telefonnumre kan sendes til 

formanden@fgg.dk eller kasserer@fgg.dk, som vii ajourf0re listen. 

Referatet er gennemgaet og godkendt af: 

dato .Ia iL;
/ 
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Esben Lundin, formand 
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