
 

 

HAGENSTRUPPARKENS GRUNDEJERFORENING 

Dagsorden + referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag 

den 18. februar 2014 kl. 19.00 i samlingssalen på Ulstrup Skole. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
Gorm bød velkommen til de 8 (alle otte), der var mødt frem udover bestyrelsen. 

 

1. Valg af dirigent. 

    Valgt blev Christian Simonsen (101) 

 
2. Formandens beretning. 

    Godkendt 

 

3. Aflæggelse af regnskab. 

    Godkendt 

 

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

februar 2014. 

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

Vedtaget med en forhøjelse af vederlaget med 1.000 kroner. 

 

b: Skal grundejerforeningen/bestyrelsen forsat stå for indhentning af tilbud fra 

TV-udbydere, når vores nuværende aftale med You See udløber ? 

Hvis ja, kræver det 100 procents opbakning fra grundejerne! 

Vedtaget med fuld opbakning af de fremmødte - se iøvrigt formandsberetning! 

 

5: Vedligeholdelsesplan 

Bestyrelsen lægger op til fortsættelse af den nuværende plan. 

Godkendt. 

 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

B: Grundpakken er uændret på 1.344 kr. i 2014. 

Uændret kontingent er godkendt.  

Kaj forklarede, at underskudet  på YOU SEE kontoen skyldes manglende betaling fra 

grundejere.  

Som vedtaget sidste år opkræves der i år 200 kr. til vejkontoen. Gorm kunne oplyse, at 

der allerede i slutningen af 2015 eller først i 2016 skal bruges ca. 100.000 kr. til asfaltering 

af vore egne veje, da det er i dette tidsrum, kommunen har planer om asfaltarbejde i 

Hagenstrupparken - se iøvrigt formandsberetningen.  

Der bliver foretaget vejsyn inden overdragelsen af de øvrige veje fra kommunen. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg er:                                                  Kaj Rasmussen (45) 

Genvalgt.        Vagn Pedersen (28) 

Genvalgt. 

       Marianne Henneberg (63) Genvalgt for 1 

år. 

De tre genvalgte har klart givet udtryk for, at det er deres absolut sidste periode, og for at 

undgå en ekstraordinær generalforsamling, blev det accepteret, at Marianne kun ville 

vælges for et år. 

Er der ikke frivillige, der melder sig til næste års generalforsamling, træder et tidligere 



 

 

vedtaget forslag i kraft, der betyder, at bestyrelsen besættes fra en ende af, det vil sige 

fra nr. 1 og 8 og så fremdeles. 

 

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

                         Dorte Pedersen (11)Genvalgt. 

 

8. Valg af 1 revisor. På valg er:                      Heidi Kjær (Hag.vej 22) 

Genvalgt. 

 

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

                           Jimmy Nielsen (31 A) 

Genvalgt. 

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

 

Det blev drøftet, om der skulle opsættes skiltning og skraldespande til hundeposer, der er 

et stort problem i vores boligområde. Bestyrelsen vil tage det op på førstkommende 

møde. 

Det blev drøftet, hvis økonomien på sigt bliver for stram, om man skulle overveje at 

udstykke og sælge byggegrunde ved kælkebakken. Det er dog ikke sikkert, at 

kommunen vil gå med til det, så længe de ikke kan sælge de sidste grunde på Diget? 

Der blev spurgt til lærkehækken ved nr. 24 D. Bestyrelsen kan for nuværende ikke gøre 

noget, da grundejeren er død i december! 

 

Bestyrelsen er vært ved en øl eller vand. 

Vi håber på et stort fremmøde 

Bestyrelsen 

 

Sidste nyt: 

Bestyrelsen fortsætter uændret: 

 

T. Gorm Larsen, formand (9) 

Vagn Pedersen, næstformand (28) 

Kaj Rasmussen, kasserer (45) 

Marianne Henneberg, sekretær (63) 

Brian Bach, bestyrelsesmedlem (8) 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 
 


