
 

 

 

 

HAGENSTRUPPARKENS GRUNDEJERFORENING 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling torsdag den 28. 

februar 2013 kl. 19.00 i samlingssalen på Ulstrup Skole. 
 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne + referat: 
 

1. Valg af dirigent. 

Valgt blev: Torben Horup Sørensen blandt de 8 fremmødte ud over 

bestyrelsen! 

 

2. Formandens beretning. 

Der var spørgsmål til læbælter mellem nr. 105 og 82 samt det langs den 

gamle pétanquebane. Bestyrelsen lovede, at de ville blive beskåret som 

de øvrige læbælter. Ligeledes var der spørgsmål til den opstillede 

forhindring ved kælkebakken, som man mente var lidt for farlig. Foslag til 

udlæg af halmballer vil bestyrelsen overveje. 

Der var spørgsmål til, om man kan komme ud af aftalen med YOU SEE. Det 

kan man, hvis man på næste generalforsamling beslutter at opsige 

aftalen, som løber frem til 1.april 2015.  

Enstemmigt godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab. 

Enstemmigt godkendt. 

 

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

senest den 4. februar 2013. 

 

a: Forslag fra bestyrelsen om at lade legepladsordningen fortsætte 

uændret. 

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at sker der gentagelse ødelæggelser, 

vil det ikke blive repareret men fjernet! 

Enstemmigt vedtaget. 

 

b: Forslag om at lade aftalen med YOU SEE fortsætte i 2013. 

Enstemmigt vedtaget. 

 

c: Spare efterårscontainerene væk (knap 4.000 kr.) 

Enstemmigt vedtaget. 

 

5: Vedligeholdelsesplan 

Bestyrelsen lægger op til fortsættelse af den nuværende plan. 

Enstemmigt vedtaget 

 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

 



 

 

 

 

a: Forhøjelse af kontingent med 100 kr. hvert år de næste fem år til 

vejkonto. (500 kr ialt ved udg. af 2017 - forventet vintervedligehold fra 

vinteren 2017/18). 

Der vil blive oprettet en decideret vejkonto, der vil være et specifikt punkt 

på opkrævningen. Ligeledes vil det være udspecifiseret på regnskabet, 

så man kan se, hvad der er opkrævet, og hvad pengene, når den tid 

kommer, er brugt til. Alle var positive over for, at bestyrelsen allerede nu 

er på forkant med de kommende udfordringer. 

Enstemmigt vedtaget 

 

b: Grundpakken 1.344 kr. i 2012 stiger til 1.437 kr. i 2013. (Ca 1.000 kr i 

besparelse pr. år pr. husstand i forhold til individuelle aftaler) 

Gorm har efter udsendelsen af regnskabet fået forhandlet en aftale på 

plads med YOU SEE, der betyder, at vi fortsætter med 2012 prisen bortset 

fra de første par måneder. (se beretning) 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 

På valg er:                                           T. Gorm Larsen 

(9) Genvalgt              Brian Bach (8) 

Genvalgt 

         

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

             Dorte Pedersen (11) Genvalgt 

 

8. Valg af 1 revisor. På valg er:        Torben Horup Sørensen (44) 

Genvalgt 

 

 

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

                          Jimmy Nielsen (31 A) 

nyvalgt 

 

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

Vi har i et par år ikke haft gang i hjemmesiden, og Gorm efterlyste i sin 

beretning, om der ikke var en “IT-nørd”, der kunne tænke sig at løse 

opgaven, og vi har heldige med, at Dan Gadensgaard i nr. 95 gerne ville 

påtage sig opgaven- noget vi i bestyrelsen værdsætter meget! 

En enkelt mente ikke, at vi skulle have nedlagt pétanquebanen, men det 

har tidligere været fremlagt, og den gang var der ingen protester! 

 

Bestyrelsen fortsætter uændret med Gorm som form., Vagn som næstf., 

Kaj som kasserer, Marianne som sekretær og Brian som alm bestyrelsesm. 

 

På bestyrelsens vegne 

T. Gorm Larsen 


