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Ordinær Generalforsamling Dato: 26. april 2012 Hos: Kulturhuset Inside 
 
Deltagere: 
Kristian Thrane, Flemming Skov, Knud-Erik Andersen, Edvard Sørensen, Christina 
Haase & Lars Hermansen, Vivi Pedersen, Ole Kragrup, Jeanette Jensen & Niels Chr. 
Antvorskov. 
 
 
1. Valg af dirigent 
Med kun 10 fremmødte var det ikke nødvendigt med en 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 
Knud Erik Andersen aflagde årets regnskab samt likviditeten. 
 
Alle medlemmer har betalt til tiden, med undtagelse af en enkelt, som kun havde 
indbetalt kr. 1.000,- Knud Erik vil tage kontakt til vedkomne. 
 
Det blev bemærket, at udgiften til formand og kasser stadig kun var kr. 2.000,- og 
ikke var steget i takt med kontingentet. Det er aftalt med formand og kasser, at så 
længe udgifter er dækket ind, ses det ikke som en udfordring. 

 
Der blev spurgt ind til div. posten på kr. 1.079,90. Det er udgifter til en god middag til 
Edvard+frue (kr. 1000,-) som tak for ekstraordinært udført havearbejde og udgifter til 
Sankt Hans arrangement (kr. 79,90). 
 
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
 
4. Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne 
Vivi Pedersen (nr. 19), så gerne mere saltning/grusning, selv om snemængden ikke er 
stor nok til en snerydning. 
Bestyrelsen tog det til efterretning. 
 
 
5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
Budgettet for 2012 blev godkendt. Kontingentet fastholdes på kr. 1.100,- og der 
budgetteres med et mindre underskud på kr. 4.400,- primært grundet forventet store 
udgifter til snerydning 
 
6. Valg af formand 
Kristian Thrane forsætter på 2. år som formand. 
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7. Valg bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
Flemming Skov ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen, men var klar, såfremt der 
ikke var andre, som ville stille op. Men en ny beboer på vejen, Christina Haase (nr. 
23), ville gerne være med i bestyrelsen. Så rigtig stor tak til Flemming for mange års 
arbejde, både som formand og bestyrelsesmedlem – det er værdsat. 
 
Også en anden tilflytter Ole Kragrup (nr. 69), så en mulighed for at bliver 1. suppleant 
til bestyrelsen. Så tak til både Christina og Ole, som ny-tilflyttere vil give en hånd i 
bestyrelsesarbejdet. Og Jeanette Jensen (nr. 1) stillede op som 2. suppleant – tak for 
det også. 
 
Bestyrelsen ser derefter ud som følger: 
 
Knud-Erik Andersen, fortsætter (Kasser) 
Edvard Sørensen, forsætter 
Dagny Hejlskov, forsætter 
Christina Haase, ny valgt 
 
1. suppleant: Ole Kragrup 
2. suppleant: Jeanette Jensen 
 
Og lige som sidste år, er det skuffende at kun 10 personer (sidst år 6) møder 
op til generalforsamlingen. Så enten er det et udtryk for manglende interesse for 
bestyrelsens arbejde eller også udtryk for, at bestyrelsen gør det godt. 
 
Bestyrelsen antager, at det er det sidste af de to muligheder .  
 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Peter Møller Grand, fortsætter 
 
 
9. Eventuelt 
9.1 Græsslåning af areal mellem Ryttervej og Kappesdal: 
Niels Chr. (nr. 1) har i løbet af året efterspurgt at kommunen lever op til en indgået 
aftale om frekvensen af græsslåning af arealet mellem Ryttervej og Kappesdal. I 2011 
har kommunen slået det ca. 2-3 gange og Niels Chr. mener det skulle være mellem 
10-15 gange. Yderligere mener Niels Chr., at de andre grundejerforeninger i Hammel 
har, via vedholdende pres på kommunen, bibeholdt en højere frekvens. 
 
Der forefindes ikke noget beskrivelse af en indgået aftale med kommunen om en høj 
frekvens i Grundejerforeningsmapperne, men Niels Chr. vil fremsende kopier af 
mødereferater etc., hvori det efter hans mening er præciseret. 
 
Bestyrelsen vil herefter tage kontakt til kommunen, hvis bestyrelsen mener der er 
belæg for dette. 
 
9.2 Vores vejbelysning: 
Niels Chr. (nr.1) ville høre om grundejerforeningen vil blive stillet økonomisk til ansvar 
for en evt. ulovlige lyskilder i vores vejbelysning. Ifølge Niels Chr., har EU lavet en 
lov, som gør, at den nuværende lyskilde i 2013/2014 vil være ulovlig. Niels Chr. 
frygter en større omkostning ved udskiftning af armaturer og lyskilder. 
Bestyrelsen bad Niels Chr. om at fremsende mere information omkring, hvilken lov 
han hentyder til. Bestyrelsen vil herefter tage forsigtig kontakt til vores 
energiselvskab. Der er jo ingen grund til ligefrem at råbe det ud, at vi måske har en 
ulovlig vejbelysning. 
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9.3. Skiltning vedr. husnr. ved hajtænder 
Der har åbenbart være en episode, hvor en ambulance ikke kunne finde hurtigt frem 
til et givent hus nr. i lejeboligerne. Dette skyldes at der ved ”rundkørslen”/ 
hajtænderne ikke er angivelse af, at lige nr. er til højre og de ulige nr. er til venstre. 
 
Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen angående dette. 
 
9.4. Velkomst brev 
Edvard og Knud-Erik arbejder videre på et velkomst brev/historiske informationer 
omkring området af Ryttervejs beliggenhed. Såfremt andre ligger inde med billeder 
eller informationer, som kunne hjælpe til en fyldestgørende ”rapport”, må de endelig 
tage kontakt til Edvard eller Knud-Erik. 
 
9.5. Rabatter etc. 
Der opfordres til, at der IKKE køres motorkøretøjer på rabatter, stier og græsområder. 
Hvis der bare er lidt vådt, efterlader det store spor, som vanskeligøre græsslåning etc. 
Hvis du ser/opdager færdsel, må du gerne tage fat i personen(erne) med det samme 
eller give bestyrelsen besked om, hvem, hvad og hvornår  
 
 
 
Kristian Thrane indkalder til det næste bestyrelsesmøde, som afholdes senest i juni 
2012. 
 
 
__________________________________ _______________________________ 
Kristian Thrane   Edvard Sørensen 
 
 
__________________________________  _______________________________ 
Flemming Skov   Dagny Hejlskov 
 
 
__________________________________ 
Knud-Erik Andersen 


