
 

 

 
 

 

Ordinær Generalforsamling Dato: 30. April 2014 Hos: Inside Hammel 
 
Deltagere: 

Dagny (29), Christina (23), Kristian (11), Flemming (25), Per (29, Edvard (33), Thara 
(51), Jesper (5), Kenny (7), Jeanette (1) 

 
1. Valg af dirigent 
Med hele 10 fremmødte, blev Per udnævnt som dirigent. 

 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

Kristian Thrane gennemgik årsberetningen, som derefter blev godkendt. Beretningen 
vedlægges som bilag til referatet 
 

3. Aflæggelse af regnskab 
Flemming aflagde årets regnskab samt likviditeten. 

Alle medlemmer har betalt til tiden, med undtagelse af 3 stk., som vil blive opkrævet 
dobbelt kontingent i 2014. Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 

4. Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne 
Der var ingen forslag fra medlemmer.  

 
5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
Budgettet for 2014 blev godkendt. Kontingentet fastholdes på kr. 1.100,- og der 

budgetteres med et mindre underskud på kr. 1.400,- 
 

6. Valg af formand 
Kristian Thrane genopstiller ikke. Da ingen andre ville stille op, bliver der indkaldt til 

en ekstraordinær generalforsamling d. 4. juni kl. 20. Mødested bliver legepladsen. 
Som et nyt tiltag, bliver der lavet en ”Ring på døren og opfordre til at møde op”-
kampagne mandagen før den ekstraordinære generalforsamling. 

 
7. Valg bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Dagny genopstillede ikke, men heldigvis meldte Thara sig på banen, og Thomas 
meldte sig som 1. suppleant 
 

Bestyrelsen ser derefter ud som følger: 
 

Christina Haase, fortsætter  1. suppleant: Thomas Skaarup 

Edvard Sørensen, forsætter  2. suppleant: Per Hejlskov 
Flemming Skov (fortsætter som kasserer) 

Thara Fogh (nyt medlem) 
 
Og lige som de sidste par år, er det skuffende, at så få møder op til 

generalforsamlingen. Men stor tak til dem som mødte op. Der var en herlig livlig snak 
om borde hele aftenen.  

Vi kan kun igen igen opfordre til at flere møder op den ene gang om året og blot ved 
deres tilstedeværelse vises lidt interesse for deres nabolag. 
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8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Peter Møller Grand, fortsætter 

 
9. Forhøjelse af kontingent eller……. 
Det nuværende niveau bibeholdes 

 
10. Udvidelse af legeplads og området omkring denne. 

Der foresloges en mulig udbygning af legepladsen til de lidt mindre børn, idet alle 
legeredskaber er til større børn. Bestyrelsen fik til opgave at beslutte, hvad og 
hvordan dette kunne gøres. Evt. ændre en af gyngerne til en sansegynge etc. 
 

Græsarealet fra asfalt-nedkørslen til bænke-området bliver, hvert år kørt til mudder 
om foråret. Henrik Hansen, nr. 63, har tilbudt at stille gravemaskine til rådighed og 
såfremt steenmel etc. bliver betalt af grundejerforeningen, vil han stå for udvidelse af 

området, så man kan kommer direkte fra asfalt til stenmel etc. 
Muligvis også videre fra ”bål-pladsen” over til fliserne ved rækkehusene, så man kan 

komme hele vejen ”igennem” legepladsen uden at skulle komme på græs. 
Bestyrelsen har bolden på denne udvidelse. 
 

11. Eventuelt 
11.1 Snerydning: 

Første stikvej, hus numre 1-7, fortalte, at der lå en del is på store dele af vejen. Det 
tages med i betragtningen til næste vinters snerydning. 
  

11.2. Indbrud 
Thara følte, at med alle de seneste indbrud på vejen, måtte en opfordring til bedre 

opsyn fra alle være på sin plads. Yderligere fortalte hun om ”Det nye Nabohjælp” fra 
Trygfonden og Det Kriminalpræventive Råd = Nabohjælp. Gå ind på 
www.nabohjælp.dk og læs mere om hvordan du og dine naboer kan gøre en forskel. 

 
11.3. Forsikring  

Hvordan er vejen forsikret, såfremt en falder om vinteren grundet is etc.? 
 
11.4. Kørsel på græs 

Edvard oplever til stadighed at der køres med bil på de fælles græsarealer. Dette 
medføre spor, som i værste fald kan ødelægge græsslåningsmateriellet 

 
11.5. Mange hundelorte på fællesarealet 

Edvard har oplevet et større antal hundelorte på fællesarealerne. Det opfordres til at 
man lige løfter fingeren, hvis/når man ser en hundelufter lader dette ligge. 
 

11.6. Hastigheden på Ryttervej 
Hastigheden på Ryttervej er stadig for høj for nogle enkelte individer!! 

 
Kristian Thrane indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes d. 4. juni 
2014 kl.20 på legepladsen. 

 
__________________________________ _______________________________ 

Kristian Thrane (Formand)  Flemming Skov (Kasser) 
 
 

__________________________________  _______________________________ 
Christina Haase   Thara Fogh 

 
 
__________________________________ 

Edvard Sørensen 
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