
 

 

HAGENSTRUPPARKENS GRUNDEJERFORENING 

Dagsorden plus referat fra den ordinære generalforsamling torsdag den 5. februar 2009 

kl. 19.00 i samlingssalen på Ulstrup Skole. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

Gorm kunne byde de fremmødte, Aage Lund (64), Finn Nielsen (82), Olav Nielsen (66), 

Doris Bøgelund (57), Peter Kristensen (95), Erik Brøker (73), Jeanette Gorm Larsen (18 E) 

og Brian Bach (8) - 6 procent af grundejerne plus bestyrelsen - personligt velkommen og 

samtidig konstatere, at det beskedne fremmøde viser, hvor lidt interesse der er for 

grundejerforeningen og bestyrelsens arbejde, hvilket ikke gør lysten til det frivillige 

arbejde større!!!! 

 

1. Valg af dirigent.                                 

Valgt blev Peter Kristensen (95) 

 

2. Formandens beretning. 

Godkendt beretning vedlagt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab.                                                 

Regnskab godkendt uden anmærkninger (er tidligere blevet omdelt sammen med 

dagsorden). 

 

4. Rettidig skriftlige indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. 

januar 2009. 

Ingen indkomne forslag. 

 

5: Vedligeholdelsesplan 

Bestyrelsen lægger op til fortsættelse af den nuværende plan. 

 

Bestyrelsen har fremsat forslag om at få læbæltet langs Hagenstrupvej skåret ned, men 

det kræver, at vi får en del grundejere til at hjælpe med opgaven. Alle ejere af en 

motorsav må gerne henvende sig til Gorm, så vi kan finde ud af, om opbakningen er til 

stede. 

 

Vores Lille skov gennemgås minimum to gange årlig og især efter stormvejr, hvor 

væltede træer eller knækkede grene saves ned. 

 

Bestyrelsen kan ikke acceptere selvtægt, når man gør alt for at passe på vore grønne 

områder (flytning af udlagte sten ved 18 A til 18 K). 

 

 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

 

Kontingentet i 2009 fortsætter uændret. 

 

A: Oprettelse af asfaltkonto. 

 

Gorm fremlagde to tilbud fra henholdsvis NCC på små 130.000 kr. plus moms og fra 

Munck (det gamle Targo) på små 100.000 kr. plus moms, så nu har man noget at rette sig 

efter rent økonomisk. 

Den nuværende bestyrelse lægger op til, at en stor del af overskuddet hensættes til 

asfalt, pengene er dog ikke båndlagt, da det kræver en vedtægtsændring, men man 



 

 

håber, at de kommende bestyrelsesmedlemmer vil handle lige så ansvarsfuldt, så man 

inden for en overskuelig fremtid kan få løst opgaven. 

 

 

B: Grundpakken 940 kr. i 2008 stiger til 1.000 kr. i 2009. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg er:                           T. Gorm Larsen (9) genvalgt 

     Carsten Kloborg (36) Ønsker ikke genvalg 

     Rene Melgaard (21) nyvalgt   

Valg af 2 suppleanter. 

På valg er:    Verner Persson (69) Ønsker ikke genvalg 

     Rene Meldgaard (21) nyt     

     bestyrelsesmedlem 

     Brian Bach (8) nyvalgt 

     Doris Bøgelund (57) nyvalgt 

 

8. Valg af 1 revisor 

På valg er:    Torben Sørensen (44) genvalgt 

 

9. Valg af 2 revisorsuppleanter 

På valg er:    Richard Koch (39) genvalgt 

     Tom T. Pedersen (11) genvalgt 

 

10. Valg af legepladsteam - genvalg/nyvalg:  

Alle genvalgt minus Kaj Rasmussen (43) 

Der er intet til hindrer for, at teamet kan selvsupplere sig, hvis der er behov for det. 

 

Bestyrelsen lægger op til, at den månedlige vagtmand giver tilbagemelding til 

kontaktpersonen i bestyrelsen (Rene Melgaard), så vi alle har fod på, at alt er som det 

skal være! 

 

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

 

Finn Nielsen ytrede ønske om, at der blev udlagt muld og sået græs i det nederste 

læbælte mellem nr. 82 og 105, da buskene i stor udstrækning er udeblevet efter 

beskæringen sidste år. 

Bestyrelsen vil ved første lejlighed kigge på det og træffe en beslutning om, hvad der 

eventuelt skal gøres, og om budgettet til grønne områder kan bære en yderligere 

omkostning, der efterfølgende vil komme i form af græsslåning i området.  

Aage Lund (64) spurgte til oprensning af den frit løbende bæk nord for nr. 103.  

Bestyrelsen kunne oplyse, at bækken ikke vedrører grundejerforeningen, og derfor ingen 

forpligtigelser har vedrørende oprensning. Hvis grundejerne i området er påført gener 

grundet manglende oprensning, skal de klage til Favrskov Kommune! 

 

Der fremkom også ønske om at få skuret ved petanquebanen flyttet over i læbæltet ved 

den store legeplads. Hvis det kan klare en flytning, vil Finn (82) gerne flytte det. Hvis det 

ikke kan, vil bestyrelsen tage stilling til, om der skal købes/bygges et nyt til placering i 

det ønskede område. 

 

Bestyrelsen 


