
Referat ar ordinzr generaIrorsamltng d. 21. marts 2019 kI. 20.00 

i Fredertksgaardens Grundejerlorenlng 

1. 	 Vałg at dlrigent 
Pierre Honore, Bellisvej 16. blev valgt som dirtgent 9 matrilder var reprcesenteret. Det er det 
laveste fremm0de i f1ere Ar. hviłket mA betragtes som yderest utilfredsstillende. Der opfordres 
tił et st"rre fremm0de fremadrettet for at kunne opretholde en velfungerende 
grundejerforening. 

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

3. 	 Beretning tra formanden 
Formand Esben Lund in. Gyvelvej 9, genneOlgik beretningen for 2019, som blev godkendt 

Det kan scerllgt fremhreves at 

Der har vceret ekstraordincer meget aktivitet i bestyrelsen i 2018, som f01ger af scerlig de to 
st0rre ombygninger pa Belisvej 12 ag 16 og den deraf f01gende ekstraordincere slidtage pa 
fcellesvejene. 

Der har tidligere vceret udfordringer med tankens manglende vedligehold af area let ud for 
dennes matrikel. Efter gentagende dialog med tanken ser det ud som om, at 
vedligeholdsforpligtelsen nu er bagt i ord en. 

Der har vce ret afholdt 100 ars jubilceum i maj 2018 med et flot fremmJ/lde. Dec var en rigtig 
god dag. Der er billeder pa foreningens Facebookgruppe. 

Derudover har det ViEret afholdt en f.:elles havedag. Trods det darlige vejr, var der et poent 
fremmJ/lde. 

Det ~rlige loppemarked og faste lavnsfest har ogsa vceret afholdt med stor sucees. Der er 
billeder pa foreningens Facebookgruppe. 

4. 	 Regnskab 
Regnskabet for 2018 blev gennemgaet afkasserer Adam Konski, Bellisvej 2, ag herefter 
godkendt ved afstemning (8 stemte for, 1 stemte imad) med f01gende bem~rkninger: 

Kasseren oplyste. at det ikke har voeret muligt at f~ grundejeren Tulipanvej 1 til at 



indbetale kontillgent og medlemsbidrag til vejfonden for 2018. Der var bJand t de fremm0dte 
gntndejere en ighed om, at der er s.erdeles uacceptabelt. 

Det blev besluttet, at kasseren fortsat skal forsl!Ige at indhente bel0bet. SMremt det ikke lykkes, 
skal det sikres, at den manglende indbetaling anmeldes i fo rbindelse med et fremtid igt salg 
med henblik p~ at Indg~ i refusionsopg"relsen meHem den nye keber og saalger. 

5. 	 Fastscettelse afforeningens kontlngent 
Besryrelsens forslag om u;;endret kontingent p~ 200 kro ~rligt blev vedtaget. 

6. 	 Fastscettelse at bidrag Ul Vejfonden 
Besryretsens forslag om u<endret bidrag p~ 1.500 kro ;}rligt blev vedtaget. 

7, 	 Sterre byggerier 
Dagsordens punkt 7 fremlagt af bestyretsen blev vedtaget med f0lgende to praaciseringer: 
~ I formllleringen: "Jndbetalingenfores/6s som minimum, at vrere enfordobling afdet ordinrere 

bel"b" - udg~r~"minimum': samt en prrecisering afat der er tale om en ekstraordina:!r 

engangsbetaling. 
~ l form uleri ngen: "8estyrelsen [ores/6r, at der i forbindelse med igangsa!tning afst~rre 

ombygninger". II tilf0jes "Dvs. igangv:erende pr. 21. marts 2019 og fremtidige byggerier fra og 
med 21. morts 2019", 

Vedtaget er s~ ledes: 

"Bestyre/sen foresldr, at der i forbindelse med Igangsa:!tning afstorre ombygnfnger, som er 

igangwerende pr. 21. marts 2019 og [remtidige byggerier fra og med 21. marts 2019, hvor det 
forudses, at der [orekommer betydelig tung trafik, skal grundejeren foretage en underretning til 

grundejerforeningens formand herom, Formand, nt2Stformond og gnmdejer skaJ forud for 

byggeriets pdbegynde/se i f;ellesskab foretage en vurdering ofveje, [ortov og ""rige omgivelsers 

beskaJJenhed mhp. atdokumentere (skriftlig og foto) for ac kunne vurdere evt. ekstraordin;er 
slitage og belascning som f"lge afbyggeriet. 

Hensigten er, at grundejelforeningens bestyrelse har muJighed fo r at kunne pd/:egge grundejeren 

en ekscraordin;er indbetaIing ti! vejfonden somfg/ge afekstraordin;er slitage hen/prt tił det 

konkrete byggeri. lndbetahngen fors/Gs fa stsat til en fordobling afdet ordin;ere belob dvs. en 
ekstraordina!r engangsbetaJing afdet pa tidspunktet g;eldende ordin;ere bidrag til vejfonden. 

Jnd[grelsen skal ses som en rimehghedsbetragtning over for g /'undejerforeningens ovrige 

medlemmers indbetaIing, hvor belebsniveauet svarer ci! ordin;er fa:!lless/id." 

7 stemte for og 2 stemte imod. 

8. 	 Valg tU bestyrelse og ny sammensoetning 
Formand Esben Lundin (blev genvalgt i 2019) 
N<estformand Nicoline Resen (ikke p~ valg i 2019) 
Kasserer Adam Konskl (lkke p~ valg i 2019) 
Bestyrelsesmedlem Majken Leegaard (ikke p~ valg i 2019) 



Bestyrelsesmedlem Marten Rasmussen (blev valgt) 

Valg ar s upp leant t li bestyr e lseo, revisar ag r evisorsuppleant 

1. Bestyrelsessuppleant Mogens Cederskjo!d (blev valgt) 


Bestyrelsessuppleant Pia Grevelund (blev valgt) 


Revisor Anette Honore (ikke pA valg I 2019) 

Revisor Per Thunedbarg (blev genvalgt) 


Revi sar suppleant Michael Bille Bjl'rn (ikke p~ valg i 2019) 

Revi sar suppleant Marten Eddy (blev genvalgt) 


Det skal bemcerkes, at der i indkaldelsen tU generalforsamlingen fe Jlagtigt var oplyst, at 
Formand Esben Lundin ikke var p~ valg i 2019. Det korrekte er, at formanden er p~ valg i 2019 

(formand ag et bestyrelsesmedlem vrelges i ulige i:'!r - ncesteformand, kasserer ag et 
bestyrelsesmed lem i lige ~r) , hvorfor Esben Lundin, som 0nskede genvalg, blev valgt. 

9. 	 Eventuelt 

Der henstilles til, at alle grundejerforeningens medlemmer vedligeha lder fortovsstykket, samt 

vejstykket ud ti! midten afvejen. Det omfatter: snerydning. grcesslAning. hcekkeklipning. 
bortskaffelse afblade ag andet fra kantsten og kloak mm. bl.a. afhensyn til at sikre et 

velfungerende kloaksystem. 

Pi:'! opfordring fra de fremm0dte grundejere blev det besluttet, at bestyrelsen vii rette 

henvendelse til grundejeren, som har en campingvogn fast parkeret uden for Belisvej 12, da 
parkering i mere end 24 timer ikke er tilladt i henhold ti! "Sekendtg0relse om stands ning og 

parkering i K91ben ha vn dateret 3.maj 2018 § 3 stk. 2 (p~h~ngsk~ret"jer herunder 

campingvogne og trailere). Fjernes campingvognen ikke umiddelbart efter henvendelse, 

meldes forholdet tU po litiet. 

Det blev besluttet, at der s~ndag den 26. maj 2019 afholdes en havedag fra 13.00- 15.00. 

N~rmere information f"lger. 

Referatet er gennemgi:'!et og godkendt af: 

Pierre Honore, dirigent 

dato ;1 -'" /'»/!C....-J-t, . - 20 /') 

k(-'--?r tL.~ 
Esben Lundin, formand 

http:13.00-15.00

