
 

 

 

 

HAGENSTRUPPARKENS GRUNDEJERFORENING 

Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 23. 

februar 2011 kl. 19.00 i samlingssalen på Ulstrup Skole. 
 

 

T.Gorm  Larsen kunne byde velkommen til de 13 fremmødte, inkl.. 

Bestyrelsen.   
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent. 

    Enstemmig valgt dirigent blev Torben Mikkelsen   (75) 

 

2. Formandens beretning. 

    T.Gorm  Larsen aflagde beretning, som blev enstemmigt godkendt. 

    Godkendt beretning vedlagt.  

 

3. Aflæggelse af regnskab. 

    Regnskabet blev gennemgået af Kaj Rasmussen, og blev enstemmigt godkendt. 

    Fremlæggelse af budget  2011, enstemmigt godkendt.                                

  

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

    senest den 9. februar 2011.,  

    Indkomne forslag fra bestyrelsen : 

    a: Forslag fra bestyrelsen om at lade legepladsordningen fortsætte uændret.  

    Vedtaget. 

 

5: Vedligeholdelsesplan 

    Bestyrelsen lægger op til fortsættelse af den nuværende plan, som omhandler 

    Vedligeholdelse af de grønne områder.                                                                  

    Vedtaget. 

 

 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

     Kontingengtet forbliver uændret i 2011. 

     Budget fremlagt og godkendt under punkt. 3   

     Grundpakken  1060,- kr. i 2010 stiger til 1.260 kr. i 2011. Det er 42 kr. mere end, hvis    

     man ganger de 101,12 kr.  med 12, men det skyldes, at vi først har fået forhandlet  

     den nye aftale på plads langt henne i første kvartal. 

     

 

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

      På valg  var:                             T. Gorm Larsen  (9)                       

Brian Bach (8)  

                                                   Begge modtog genvalg.               

        

     Valg af 2 suppleanter. På valg var:         Dorte Aakvist (59) 

                  Dorte Pedersen (11) 

                                                Begge genvalgt. 

                                                                          

 



 

 

 

 

8. Valg af 1 revisor. På valg var :                   Torben Sørensen, genvalgt. 

 

9. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er:  Richart Koch (39)  

                   Doris Bøgelund (55) 

                                                Begge genvalgt. 

 

 

10. Grønne områder: Bestyrelsen lægger op til, at læbæltet mod vest beskæres i bund 

og flises - vi håber på både opbakning og hjælp. 

Øvrige læbælter beskæres som hidtil. 

Torben Mikkelsen (75) ønskede, om det er muligt  kun at styne / beskære Træerne 

længst mod vest.  (Tommy/Jane)  

Der lægges op til at grundejere til læbæltet mødes for at finde en løsning. 

Torben Mikkelsen (75) arrangerer, at  grundejerne til læbæltet mødes for at finde en 

løsning inden for ca. 14 dage. Fra bestyrelsen deltager Kaj. 

 

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

 Allan Jørgensen beklagede sig over den velvoksne lærkehæk, som afgrænser hans 

grund fra naboen.  

Gorm gjorde opmærksom på, at grundejerforeningen intet kan gøre i dette tilfælde, men 

at det var  en mulighed for grundejerne at indklage det for hegnsynet, som de enkelte 

grundejere dog selv skal betale. 

 

Bestyrelsen. 

 

Konstituering: 

 

T. Gorm Larsen (9) Formand 

Vagn Pedersen (28) Næstformand 

Kaj Rasmussen (45) Kasserer 

Marianne Henneberg (63) Sekretær 

Brian Bach (8) Bestyrelsesmedlem 

  

 

 

 


