
Grundejerforeningen Solbærvej 
Referat fra generalforsamling den 19.05.2018  

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen pegede på Martin Grove fra nr. 4 som blev valgt. 

 

2. Formandens beretning (Bo Refer) 

Bo berettede om hvad der var foregået siden sidst, bl.a. at fældningen i fællesområdet næsten var 

tilendebragt, og at Bente og Ole Nissen, havde ydet et kæmpe stor indsat. Arbejdet har nu stået på 

i 4 år, og forventes afsluttet næste år. 

At vi bl.a. har afsluttet opmåling af skel syd for bækken ind mod Ejerlavet Videslet.  

At der var stor opbakning til flisningsdagen med 20 deltagere, så området hele tiden holdes pænt. 

At støjbæltet mod vejen vokser som forventet, men en blanding af 600 plantede fyrretræer samt 

blandet løv. 

Bo opfordrede til sidst til, at vi værner om det gode fællesskab vi har i Grundejerforeningen.  

 

3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab. (Kim Petersen) 

Kim gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

Regnskabet havde et stort tilgodehavende af kontingent ved årsskifte, hvilket skyldes at 

overdragelse af kassererjobbet havde taget længere tid end forventet. (Er problematisk for 

foreninger, da hele bestyrelsen skal godkendes i den pågældende bank) Udsendelse af 

opkrævningerne blev derfor forsinket. 

 

4. Indkomne forslag: 

Kim Petersen: Der bør rydes op og fældes træer på friarealet nord for nr. 7. 

Ole skal rette henvendelse til anlægsgartner Henning Thomsen omkring hvad der kan gøres, så 

støjbæltet fortsat fungerer. 

 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

Der forventes ingen forandringer i foreningens udgifter, derfor fastsættes kontingentet uændret 

(600 kr. pr. husstand) 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er Peter, Kim og Bo. Peter genopstiller ikke. Kim og Bo modtager genvalg. 

May Jacobsen fra nr. 7 blev valgt som afløser for Peter. 

Kim og Bo blev genvalgt. 

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

På valg er Freddy Lauridsen og Ole Nissen. Freddy genopstiller ikke. Ole modtager genvalg. 

1. suppleant: Ole Nissen 

2. suppleant: Søren Jacobsen 

 

8. Valg af revisor og revisor suppleant. 



På valg er Freddy Lauridsen og Sten Lauridsen. Freddy genopstiller ikke. Steen modtager genvalg. 

Revisor: Steen Laursen 

Revisor suppl.:  Karin Jakobsen 

 

 

9. Eventuelt. 

Ole fremviste hvordan pad´s (elektroderne) ser ud ved åbning af hjertestarteren. Nye pad´s holder i 

2 år, og er lige isat hjertestarteren. De gamle skulle smides væk, og kunne derfor bruges til 

fremvisning. 

 

I den kommende periode fra slut maj til slut juni vil der blive nedlagt fibernet i området. Ole har 

derfor stoppet den planlagte vejvedligehold til fibernet arbejdet er afsluttet. 

 

Ivan opfordrede til at alle overholder langsom kørsel i området, da det støver meget hvis ikke det 

overholdes, ligesom han flere gange har oplevet at sten rammer hans bil. Ivan vil samtidig gerne at 

alle udlejere gøre deres gæster opmærksom på at langsom kørsel SKAL overholdes. 

 

Søren gjorde opmærksom på, at træerne ved indkørsel fra hovedvejen nogle steder er under 4 m. 

 

 

Referat: Ole 

 

 

 


