
 

 

HAGENSTRUPPARKENS GRUNDEJERFORENING 

Dagsorden + referat fra den ordinære generalforsamling 

mandag den 22. februar 2010 kl. 19.00 i samlingssalen på 

Ulstrup Skole. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

Gorm kunne byde 12 grundejere plus bestyrelsen velkommen - en 

fremgang på to i forhold til sidste år! 
 

1. Valg af dirigent.    Torben Mikkelsen (75) valgt 

 

2. Formandens beretning.  Godkendt - beretning vedlagt 

 

3. Aflæggelse af regnskab.  Godkendt - er sendt ud 

 

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

senest den 8. februar 2010. 

a: Forslag fra bestyrelsen vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer (se bilag 1) 

Blev vedtaget med 11 stemmer for, 1 imod og 5 blanke 

b: Forslag fra bestyrelsen vedr. legepladser (se bilag 2) 

Blev vedtaget med 16 stemmer for og 1 imod. 

 

5: Vedligeholdelsesplan 

Bestyrelsen lægger op til fortsættelse af den nuværende plan. 

Vores gartner gennem 3 år Kjeld Larsen fortsætter i 2010-11 og 12 til 2009 

pris i alle tre år. 

 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

B: Grundpakken 1000 kr. i 2009 stiger til 1.060 kr. i 2010. 

Kontingent uændret i 2010 - Budget godkendt - er udsendt. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg er:    Christian Simonsen (101) ønsker ikke genvalg 

   Kaj Rasmussen (45) Genvalgt 

   Marianne Henneberg (63) genvalgt 

   Vagn Pedersen (28) nyvalgt     

 

Valg af 2 suppleanter. 

På valg er:  Brian Bach (8) (indtrådt i bestyrelsen) 

   Doris Bøgelund (55) ønsker Ikke genvalg 

   Dorte Aakvist (59) nyvalgt 

   Dorte Pedersen (11) nyvalgt 



 

 

 

8. Valg af 1 revisor 

På valg er:  Per Knudsen (5) ønsker ikke genvalg 

Heidi Kjær (Hagenstrupvej 22) nyvalgt 

 

9. Valg af 2 revisorsuppleanter 

På valg er:  Richart Koch (39) genvalgt 

   Tom Tinggaard Pedersen (11) ønsker ikke genvalg 

   Doris Bøgelund (55) nyvalgt 

 

10. Valg af legepladsteam - genvalg/nyvalg.  

Behandles under indkomne forslag. 

Legepladsteam er nedlagt i forbindelse med, at forslag under punkt 4 blev 

vedtaget - Carsten Kloborg (36) er “ansat” til opgaven frem til næste 

generalforsamling. 

 

11. Festudvalget - Christian Simonsen kommer med en redegørelse. 

Som det er de fleste bekendt, blev sommerfesten aflyst grundet for få 

tilmeldinger, hvilket betød, at festudvalget har nedlagt sig selv. Skulle 

nogen have lyst til at stable et nyt festudvalg på benene, er man fra 

bestyrelsens side villig til at være tovholder ved “fødselen”. Sidste år gav 

bestyrelsen en underskudsgaranti på 2.500 kr., hvilket også kan komme 

på tale for et nyt festudvalg. 

 

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

Forespørgsel om vedligehold af hæk ud til sti - Det påhviler grundejeren. 

Forespørgsel om belysning af vore stier, hvilket nok aldrig kan 

efterkommes, da det er rasende dyrt. 

Vedr. borde/bænkesæt, hvor malingen skaller af, er der bred enighed 

om, at de eventuelt skal højtryksrenses og påføres en ny oliebehandling. 

Der blev ytret ønske om, at bommen ved nr. 26 blev åbnet i 

vinterhalvåret, da sneploven er slem til at spærre gennemgangen med 

sne. Bestyrelsen vil tage en snak med kommunen om problemet til næste 

vinter. 

Der var igen i år klage over de mange katte i området, men hvis det ikke 

er vildkatte, det drejer sig om, kan bestyrelsen intet stille op udover 

opfordre alle katteejere til at få dem enten steriliseret eller kastreret, så 

strejfer de knap så meget. 

 

T. Gorm Larsen    Torben Mikkelsen 

Fmd      Dirigent 

 

 
 


