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Referat af den ekstraordinære generalforsamling d. 29. april 2010 på Rødovregård.
Følgende huse var repræsenteret:
Nr. 7, 9, 27, 29, 35, 43 og 45. Der forelå fuldmagter fra følgende huse: nr. 5, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 
31, 37, 39, 41 og 47.
ad dagsordenens punkt
1. Valg af dirigent.

Vi klarede os uden dirigent.
2. Valg af referent.

Per Kühlmann, nr. 45, blev valgt.
3. Beslutning om reparation af fortov og kantsten på Padborgvej.

Blandt de fremmødte medlemmer viste der sig at være bred opbakning til synspunkter 
fremsat af Philippa Collins, nr. 7, og Jane Ekman, nr. 29 om, at etablering af trafikdæmpende 
foranstaltninger på Padborgvej burde gå forud for reparation af fortov og kantsten. Efter en 
orientering fra Jane Ekman, der havde forespurgt kommunen om mulighederne for etablering 
af bump og ensretning af Padborgvej, blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Philippa 
Collins, nr. 7 og Søren Buelund.  nr. 9. Arbejdsgruppen skal udarbejde et konkret forslag til 
ansøgning til kommunen om etablering af fartdæmpende foranstaltninger (bump, ensretning 
m.v.). Forslaget skal være afhandlet med de øvrige interessenter på Padborgvej (Damtoften 
og evt. Damparken), ligesom det skal indeholde et prismæssigt overslag. Forslaget bliver 
fremlagt på en generalforsamling til godkendelse, inden det fremsendes til kommunen.
Den ekstraordinære generalforsamling vedtog således at udsætte beslutningen om 
reparation af fortov og kantsten, indtil der foreligger klarhed over prisen på etablering af 
trafikdæmpende foranstaltninger, idet forsamlingen ikke ville forpligte vejlaget på udgifter af 
en ukendt størrelsesorden. 
Bestyrelsen gav tilsagn om at undersøge, om de foreliggende tilbud på opretning af kantsten 
har som forudsætning, at arbejdet udføres samtidig med DONG’s jordlægning af elkabel, eller 
om det kan udføres til samme pris på et andet tidspunkt. 

4. Eventuelt.
Philippa Collins, nr. 7, foreslog et fælles loppemarked på Padborgvej lukket for trafik. Per 
Kühlmann, nr. 45, orienterede om, at kommunens gartnerafdeling i den kommende uge 
planter 3 træer og etablerer et fodhegn i det østlige bed mod Vedstedvej.
 
 
 
 
Referat ved Per Kühlmann

 
 
 


