
Referat af generalforsamling d. 16. marts 2011 
 
Følgende huse var representeret:
Nr. 9, 11, 13, 31, 37, 39, 43, 45
 
1. Valg af dirigent
Flemming Jensen nr. 37
 
2. Valg af referent
Søren Buelund nr. 9
 
3. Bestyrelsens beretning
Søren Buelund medelte, at der i 2010 ikke havde været den store aktivitet. 
 
Projektet med opsætning af nye vejlamper var gået godt, Søren Buelund havde taget billeder af 
vejen inden de begyndte opgravningen, så vi havde dokumentationen på plads, hvis Dong ikke 
genoprettede fortovet tilfredsstillende. Efter at arbejdet var afsluttet var der dog bred enighed 
om at fortovet var blevet genoprettet flottere end før udgravningen.
Poul Hougaard meddelte at han havde kontaktet Dong, fordi kantstenene foran nr. 39 var 
blevet presset ned. Dong kommer og genoprettet dette i foråret. Hvis der er andre som har set 
lignende kan Poul kontaktes for en kontaktperson hos Dong. 
 
På hjørnet ved Vedstedvej har kommunen plantet 3 trær, skraldeblierne kører stadig imod 
træstakittet, men det virker som om det bliver hurtigt sat op igen. 
 
Efter vinteren er der nogle huller i vejen som skal udbedres. Bestyrelsen kigger på dette.
 
4. Forelæggelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt
 
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra Poul Hougaard vedr. skure i forhaven. Det blev 
besluttet at lave en hensigtserklæring om hvad man skal overveje inden man begynder at bygge 
et skur. Poul står for dette. Der skal dog gøres opmærksom på at det ift. servitutterne ikke er 
lovligt at bygge skure i forhaven. Vedhæftet denne mail finder I servitutterne. 
 
6. Vedtagelse af medlemskontingent
Medlemskontingentet blev fastholdt på 500 kr
 
7. valg til bestyrelsen 
Søren Buelund nr. 9 blev genvalgt til formand
Hanne Terkildsen nr 37 blev valgt som bestyrelsesmedlem
Per Kühlmann nr. 45 blev genvalgt som kasserer
René Højgaard nr. 27 og Rasmus Sonne nr 35 blev genvalgt som revisorer.



Birgitte Wesch nr 13 og Axel Harms blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter
 
8. Eventuelt
Det belv diskuteret om der skulle laves en oprydningsdag særligt ift. bagvejen. Dette vil blive 
taget op på næste generalforsamling, men der opfordres til at alle fjerner byggematerialer mm. 
som ligger ved bagvejen. Deruodover blev der også opfordret til at hver enkelt klipper hækken 
ind, således at der er fri passage på Padborgvej. Der blev også gjort opmærksom på, at det 
er vores forpligtielse at fjerne sne på Padborgvej, særligt har dette væres problematisk på det 
øverste stykke fra Damhus Boulevard og nedad.
Lotte Bentzen foreslog at vi fik lavet en hjemmeside, dette var der bred opbakning til og hun vil 
undersøge det nærmere.
Søren Buelund informerede om at han stadig har nogle Lindeplanter stående som kan afhentes. 


