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Dagsorden: 

 

1.  Valg af dirigent. Per blev valgt. 

 

2. Formandens beretning. 

 

 Velkommen til de nye beboere: 

o Jytte og Tage  i nr. 13 

o Tove og Freddy i nr. 1 

o Nana og Martin i nr. 4 

 Vejen: 

o Nyt bump etableret ved nr. 29. 

o Ny belægning er netop lagt på vejen. 

o Snerydning har for første gang i foreningens historie været nødvendig i vinter. 

 Støjbælte: 

o I kraft af den lange vinter er der ikke foretaget udtynding i vinteren 2009/2010. 

o Bestyrelsen har besluttet at afsætte et beløb på 20.000 kr. til naturpleje, og det er 

planen at konsultere en professionel landskabsarkitekt, så der sikres en effektiv 

vedligeholdelse. 

 Ny bro er nu blevet bygget, og 50 % er betalt af Vejforeningen Vølvensvej. 

 Flisning: 

o Der er fældet en del træer hen over vinteren, og der har været afholdt flisningsdag. 

o Det pointeres, at fældet træ ikke må stakkes, men skal flises. 

 Naturvandringen i 2009 var en succes, og derfor har der også i år været afholdt en 

naturvandring, denne gang til Gårdbogård, hvor Peter viste rundt. Formiddagen blev 

afsluttet med besøg på ølhuset. 

 Igen i år vil Ivan og Charlotte være værter ved fællesspisningen – stor tak for det.! 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

 

Regnskab gennemgået og godkendt.  

 

Bemærkninger: Alle kontingenter er indbetalt, ligesom Grundejerforeningen Vølvensvej har 

indbetalt deres andel af broen. 

 



4. Fastsættelse af kontingent. 

 

Uændret kontingent på 600 kr. blev vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag. 

 

Ingen. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

 

Genvalg til Peter Nielsen og Bo Refer. Nyvalg til Charlotte Kirskov. 

Genvalg til Paul Riis og nyvalg til Kim Petersen. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 

Nyvalg til Marianne Jørgensen og Freddy. 

 

8. Eventuelt. 

 

Jytte: Der køres også for stærkt på vejen ud for nr. 13. Bemærkningen tages til efterretning. 

 

Benny: Tak til Marianne for veludført arbejde som kasserer. En vingave overrækkes. 

 

 

 

Referat: Bo Refer 


