
 

 
 
Referat generalforsamling 2018 
 
 
 
Generalforsamlingen afholdtes:  
 
Tirsdag den 3. April 2018 kl. 19.30 i Vommevad Forsamlingshus.  
 
Antal fremmødte stemmer 50 inkl. 2 v. fuldmagt (25 husstande) 
 
 
1. Valg af dirigent & stemmetællere   

Claus Lorentzen blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen 
indkaldt rettidigt. 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed 

Formandens beretning. 

Se særskilt bilag. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget 2018 (Bilag A) 

Regnskabet blev fremlagt. Der var ingen kommentarer til hverken regnskab 
eller budget. 

Budget  blev godkendt, og dermed kontingent for perioden 01-02-2018 til 31-
01-2019 fastsat til kr. 1.700. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen – Nedsættelse af telefonpenge til bestyrelsen fra 1.000 kr. til 500 
kr. 

Forslaget blev vedtaget (stemmetællere var ingen nødvendighed) 

Vedtægter rettes til. 

 

5. Indkomne forslag fra medlemmerne 

Forslag omkring fælles rensning af tage via kontingentet. Kan ikke bringes til 
afstemning, da de enkelte grundejere ikke kan pålægges at skulle have renset 



 

deres tag. Der var god stemning for at indhente et fælles tilbud på rensning af 
alger på tagene. 

Bestyrelsen skriver en mail ud, og hører hvor mange der er interesserede i at 
indhente et fælles tilbud. 

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer - De 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:  
 

Lars Clemmensen  Villig til genvalg  
Jesper Schjødte Rasmussen  Villig til genvalg 
Marlene Rittmeyer  Villig til genvalg 

 
Alle tre genvalgt for en periode på 2 år 

 
 

7. Valg af 2 suppleanter. 

Thomas Petersen, Georginevej 2 

Thomas Schackinger Hansen, Gyvelvej 12 

Begge genvalgt for en periode på 1 år 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Claus Lorentzen, Revisor 

Nicklas Linde, Revisorsuppleant 

Begge genvalgt for en periode på 1 år 

 

9. Eventuelt  
 

Problem med alliker og skader blev bragt op. Rigtigt mange har bygget rede i 

bæltet med træer/buske ud til marken for enden af Georginevej og ned 

omkring boldbanen/bålstedet. 

Claus Lorentzen tager kontakt til Skov og Naturstyrelsen for at søge om 

tilladelse til at regulere bestanden. 

 

Problem med permanent parkering på vejen, særligt på Hyacintvej, blev bragt 

op. Det er et problem at komme rundt med store køretøjer, særligt i 



 

forbindelse med afhentning af affald samt snerydning. Udsyn til legende børn 

bliver også forringet. 

Der henstilles endnu en gang til at man parkerer på sin egen grund, og ikke 

på vejen til dagligdag. 

 

Kommentar omkring henkastning af affald på veje og stier. Vi er klar over at 

det højst sandsynligt ikke er beboere fra området der er synderne, men det er 

alligevel ærgerligt. Det blev foreslået at opsætte ekstra skraldespande op 

rundt omkring. Der var ikke opbakning til dette. 

Alle opfordres til, når de alligevel er ude at lufte hunden, børnene, konen eller 

kæresten (eller måske alle på samme tid), at samle et enkelt stykke skrald op 

eller to på deres vej. 

 

Spørgsmål omkring ødelagte fortovsfliser. Kommer kommunen og retter op på 

skaderne, eller er det overtaget som beset? 

Lars Clemmensen følger op. 

 

Spørgsmål omkring lygtepæle – er det vores eller kommunens? Det opleves 

at der ikke reageres på ”giv et praj”? 

Lygtepælene er vores, og der skal meldes ind via giv et praj. 

 

Kan dato for generalforsamlingen meldes ud i bedre tid? 

Ja – det vil den nye bestyrelse bestræbe sig på. 


