
 

 

HAGENSTRUPPARKENS GRUNDEJERFORENING 
 

Dagsorden + referat fra den ordinære generalforsamling 

mandag den 25. februar 2008 kl. 19.00 i samlingssalen på 

Ulstrup Skole. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne/referat: 

 

T. Gorm Larsen kunne som formand byde cirka 30 fremmødte velkommen. 
 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Reff.: Valgt: Peter Kristensen, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 

varslet. 

 

2. Formandens beretning. 

 

Reff.: Hele beretningen vedlægges men kan også læses på hjemmesiden: 

www.hagenstrupparken.dk 

Det skal dog her nævnes, at bestyrelsen har fået fuld opbakning af generalforsamlingen 

til at passe på de grønne områder og ligeledes tage de nødvendige skridt for at undgå 

misbrug. Det vil bl.a. sige, at de sten, der er lagt ud for at undgå bilkørsel/parkering, 

bliver liggende. 

Ligeledes var der stor opbakning til at få ryddet op i læbæltet ved stamvejen. 

Generalforsamlingen bakkede også bestyrelsen op i, at man ikke skulle lave nye 

byggeplaner men følge den nuværende lokalplan, hvilket vi skriftligt har underrettet 

Favrskov Kommune om. 

 

3. Aflæggelse af regnskab. 

 

Reff.: Regnskabet blev godkendt, men der var ikke enighed, om der er sket 

fejlposteringer som fremført af Mogens Holst. For de ikke regnskabskyndige kunne det 

være svært at følge med i, men der blev opnået enighed om, at få det rettet ind og 

siden omdelt til grundejerne og lagt ind på hjemmesiden. 

 

4. Rettidig skriftlige indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. 

februar 2007. 

 

Reff.: De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget med de nødvendige flertal. 

Paragraf 13 stk. 3 blev dog ændret til, at der stadig skal sidde en kasserer i bestyrelsen, 

men at man får mulighed for at få regnskabsarbejdet udført eksternt. 

 

 

Der var indkommet forslag gående ud på at plante tre-fire træer ved den lille legeplads 

(55-83). Bestyrelsen bevilgede 2.500 kroner til formålet med aftale om, at beboerne holdt 

et plante-træ-møde, så de er enige om, hvad der skal ske, hvorefter det endelig 

godkendes af bestyrelsen.  

 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

 



 

 

Reff.: Budgettet blev godkendt på betingelse af, at fejlposteringer bliver rettet ind og 

derefter omdelt til beboerne. Kontingentet forbliver uændret. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg er: 

     Christian Simonsen (101) Genvalgt 

     Kaj Rasmussen (43) Genvalgt 

     Jette Raahauge (65) Ikke genvalg 

      

     Nyvalgt: Marianne Henneberg (63) 

 

Valg af 2 suppleanter. 

På valg er:    Verner Persson (69) Genvalgt 

     Erik Brøker (73) Ikke genvalg 

                  

     Nyvalgt: Rene Meldgaard (21) 

 

7 Valg af 1 revisor 

På valg er:    Per Knudsen (5) Genvalgt 

 

8. Valg af 2 revisorsuppleanter 

På valg er:    Richart Koch (39) Genvalgt 

     Tom Tinggaard Pedersen (11)Genvalgt 

 

9. Valg af legepladsteam, hvis det skal fortsætte! 

 

Reff.: Der blev opnået enighed om, at teamet skal have en ny chance. Carsten vil 

indkalde til et møde, hvor man skal finde en tovholder, der kan holde styr på, hvad der 

skal laves og samtidig være bindeleddet til bestyrelsen. 

Bestyrelsen kunne allerede nu oplyse, at stolperne ved legetårnet skal repareres her i 

foråret, og materialerne er indkøbt til formålet. 

Når det igen bliver vejr til det, skal de sidste gyngestativer og vipper m.m. på de små 

legepladser males. Derforuden mangler to borde-bænkesæt at blive malet. 

 

10. Eventuelt - hvor alt kan drøftes men intet vedtages! 

 

Reff.: Per Knudsen (5) Ville vide, hvordan den enkelte står forsikringsmæssigt, når man 

som frivillig går ind i arbejde for grundejerforeningen, og her tænkte han især på 

arbejdet med nedskæring af læbælter, hvor der skal bruges traktorer og flishugger. 

Bestyrelsens oplysning er, at det er den enkeltes fritidsulykkesforsikring, der træder til, hvis 

uheldet er ude. For en sikkerheds skyld vil Kaj henvende sig til grundejerforeningens 

forsikringsselskab for at få al tvivl ryddet af vejen.  

Vi har allerede rettet henvendelse til vores forsikringsselskab, og vi kan oplyse, at alle, 

der vil hjælpe, er forsikret, så der ikke kan rettes krav mod grundejerforeningen. 

 

Flere af de fremmødte roste bestyrelsen for et godt stykke arbejde i forløbne år. Alle 

grønne områder fremstår i en stand som aldrig før. Bestyrelsen takkede for opbakningen 

og lovede, at fortsætte i den positive ånd og i den udstrækning, økonomien tillader det. 

 

 
Bestyrelsen 


