
 

Referat fra generalforsamling i 
Grundejerforeningen Havre-og Hvedemarken 

20. februar 2018, kl. 19.00 
 

1. Valg af dirigent, Ejnar Damkjær     16 husstande repræsenteret. 
 

2. Bestyrelsens beretning v/formanden. 
Kjeld fremlagde hvilke hovedpunkter bestyrelsen havde beskæftiget sig med i 2017. 

Spørgsmål til formandens beretning: 

- Vil der stadig blive ryddet sne og gruset / saltet i tilfælde af store mængder sne og langvarig 

fastkørt sne/ is. Hertil kunne bestyrelsen kun svare JA. 

- Hvad gør vi ved store huller i asfalten ? Asfalten på vores veje og stier er kommunens ansvar, men 

bestyrelsen opfordrer til at man benytter den kommunale App. vedr. fejlmelding af huller i asfalten 

eller problemer med belysning. 

Formandens beretning blev godkendt. 

3. Regnskab v/ kassereren. Preben redegjorde for det udsendte regnskab. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen vedr. træfældning / beskæring: 
 

Bestyrelse foreslår at vi får fjernet alle træer på arealet langs Skolebakken på nær det 

2 høje træer nærmest Lyshøjskolen samt foretaget en udtynding / styning af de øvrige 

træer i vores område. Derfor beder vi om generalforsamlingens accept af at bruge 

42.000 kr af de frie midler til dette formål.  

Betina gennemgik bestyrelsens forslag til fældning / beskæring af træerne i vores område og Preben 
viste billeder over de berørte træer og buske. 
Der var stor tilfredshed blandt de fremmødte beboere og forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
Der blev dog også udtrykt ønske om at vi fik kigget på den lave beplantning da man mente den var 
en blandet omgang af buske og at den ikke så godt ud. Bestyrelsen vil kigge på det til foråret. 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 Betina Rubæk blev genvalgt 

 Tina Vest blev genvalgt 

 Ejnar Damkjær nyvalgt til bestyrelsen 

 1. suppleant: Jens Peder Væggemose valgt 

 2. suppleant: Vibeke Mehlsen blev genvalgt 
 

6.  Budget for 2018 godkendt og dermed også uændret kontingent 
Som det fremgår af pkt. 4. fik bestyrelsen opbakning til at bruge 42.000 kr ekstra til fældning / 
beskæring af træer. 
 

7. Valg af revisor og suppleant: 

 Revisor:  John Refsgaard-Iversen blev valgt 

 Revisorsuppleant:  Amy Jensen blev valgt 
 

8. Eventuelt 
 

- Ejnar færdiggjorde det indlæg han under punkt 5.  fremlagde som grunden til at han gerne ville ind i 
bestyrelsen og arbejde for, nemlig vedr. det uhensigtsmæssige i at forsyningsledning til vand mange 
steder føres gennem krybekælderen i hele husrækken. Dette kan i tilfælde af brud medføre 
oversvømmelse for alle i hele rækken og at det som tingene står nu ser det ud til at vi hæfter for 
solidarisk. Bestyrelsen vil gå dybere ned i sagen i løbet af foråret.  
 
- Der har i sommer været et par tilfælde af uhensigtsmæssig brug af ukrudtsbrændere hvor dele af 
den omkringliggende beplantning gik i brand. Vi henstiller til at beboerne udviser den største 
forsigtighed med ukrudtsbrændere og kan oplyse at man er pligtig til at holde ”brandvagt” i 2 timer på 
de berørte områder efter brugen af disse brændere. Henstillingen vil også blive lagt på hjemmesiden 
når vi nærmer os sommersæsonen. 

 
Referent: Preben     


