
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAGENSTRUPPARKENS GRUNDEJERFORENING 

Dagsorden + referat fra den ordinære generalforsamling 

onsdag den 25. februar 2015 kl. 19.00 i samlingssalen på Ulstrup 

Skole. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent. 

 

Gorm kunne byde velkommen til de 30 fremmødte + bestyrelsen og kunne på 

bestyrelsens vegne foreslå Chr. Simonsen som dirigent, der blev valgt. 

Chr. Kunne fastslå, at dagsorden med mere var korrekt varslet. 

    
2. Formandens beretning. 

 

Gorm aflagde en fyldestgørende beretning, der blev godkendt (kan læses på 

www.hagenstrupparken.dk)  

 

3. Aflæggelse af regnskab. 

 

Kaj aflagde et tilfredsstillende regnskab, der viste et overskud på godt 5.000kr. 

Han gennemgik ligeledes balancen, Begge dele blev enstemmigt godkendt.  

 

4. Rettidig skriftlige indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. 

februar 2015. 

 

a: Forslag fra bestyrelsen om at lade legepladsordningen fortsætte uændret (6.000 kr.) 

 

Bestyrelsens forslag blev godkendt 

 

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

-udbydere, når vores nuværende aftale med YOU SEE udløber? 

Hvis ja, kræver det opbakning fra grundejerne! 

 

Da EnergiMidt kom på banen her først i det nye år med et tilbud om at udlægge 

fiberbredbånd til alle uden omkostninger for grundejerforening eller grundejere, skulle de 

fremmødte tage stilling til et forslag udsendt af bestyrelsen, hvilken udbyder vi ville 

benytte i fremtiden. 

For at få svar på alle spørgsmål, havde bestyrelsen indbudt Rune Christensen fra 

EnergiMidt samt Flemming Olsen fra YOU SEE, der hver fik 20 min. Til at ”sælge” deres 

produkt og efterfølgende 10 min. hver til besvarelse af spørgsmål 

Da de to herrer havde afsluttet deres fremlægning, bad bestyrelsen om få foretaget en 

hemmelig afstemning, der endte som følger: 

For EnergiMidt: 27 (76 %) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For YOU SEE: 7 (19 %) 

Blanke: 2 (5 %) 

 

Hvis i ikke kan få tallet til at passe med de fremmødte, skyldes det, at én var mødt frem 

med fuldmagt fra naboen! 

Ovenstående afstemning betyder, at vi skal betale 130 kr. pr. måned for grundpakken i 

2015 og til den tid gældende pris for første kvartal i 2016. 

Gorm vil allerede den 26. februar 2015 opsige vores kontrakt med YOU SEE. Det betyder, 

at de slukker for signalet den 31. marts 2016 kl. 24.00. For at vi kan være sikre på, at der 

ikke bliver huller i sendefladen, har EnergiMidt lovet at tænde for signalet den 31. marts 

2016,   

EnergiMidt vil bestræbe sig på, at etableringen allerede kan være klar midt på 

sommeren, så dem, der ønsker det, kan benytte sig af de nye internetforbindelser. Det er 

kun TV/radiosignalet vi først får den 31. marts 2016, da vi er bundet af YOU SEE indtil da!!!! 

Alle husstande vil blive kontaktet af EnergiMidt, hvorefter man kan afgive sin bestilling på 

lige netop det produkt man ønsker sig. 

Vi skal gøre opmærksom på, at jeres nuværende kabelføring i huset kan bruges, som 

det er, hvis i får placeret EnergiMidt boksen tæt på et eksisterende antennestik!!! Det 

gælder også, selv om i har flere TV i huset. 

Hvis i ønsker brochurer med muligheder og priser, ligger Gorm inde med 

en hel del fra EnergiMidt, så det kan afhentes hos ham!   

 
5: Vedligeholdelsesplan 

Bestyrelsen lægger op til fortsættelse af den nuværende plan. 

En enkelt grundejer ville gerne vide, om det var nødvendigt at beskære læbælter hvert 

år. Bestyrelsen er af den opfattelse, at så meget, som de gror bare på en enkelt sommer, 

ville det ikke fremstå så pænt, som det gør nu, så det har man ikke planer om at ændre 

på. Det ville også betyde, at grenene ville blive så store og tykke, at det ville blive 

nødvendigt med oprydning i selve læbæltet, hvor man på den nuværende måde bare 

kan lade det falde til bunds, hvor det forgår og giver næring til buskene. 

Det blev vedtaget, at den nuværende plan fortsætter uændret. 

 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

 

Godkendt. 

 

A: Grundpakken bliver på 1.523 kr. i 2015 (normalpris 2.760 kr.). Hvis vi opsiger aftalen og 

ikke vil indgå en ny toårig aftale, bliver prisen i 2015 1.583 kr. + prisen for januar og 

februar 2016, hvor aftalen så vil udløbe! (Prisen på tillægspakker er uændret i 2015). 

 

Med beslutningen om at sige ja til EnergiMidt, så bliver grundpakkeprisen 130 kr. pr. 

måned i 2015, og den til den tid gældende pris for første kvartal i 2016. 

 

B: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes til 1.150 kr. for 2015. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt. 

 

C: Bestyrelsen foreslår ligeledes, at vi stopper indbetalingen (400 kr. i 2015) til vejkonto, 

indtil vi modtager overdragelsesbrevet fra Favrskov Kommune. Betalingen (400 kr.) til 

vejkontoen vil blive genoptaget 1. januar året efter at overdragelsesbrevet er modtaget. 

Vores gode økonomi danner grundlag for forslagene! 

 

Godkendelse af forslaget betyder, at det ikke skal vedtages på en ny generalforsamling. 

 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 

På valg er:                              Torben Gorm Larsen (9) ønsker ikke genvalg 

         Gorm sagde ja til et år mere 

Han gjorde det udelukkende for at få indkørt vores nye gartner og 

færdiggøre opgaven med at få etableret det nye fiberbredbånd! 
           

    Brian Bach (8) Ønsker ikke genvalg 

    Allan Jørgensen (?) nyvalgt 

         Marianne Henneberg (63) Ønsker ikke genvalg 

         Richard Kock (39) nyvalgt 

         

Valg af 2 suppleanter. På valg er:        Dorte Aaquist (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: Richard Koch (39) indtrådt i bestyrelsen 

          Chr. Simonsen (101) nyvalgt 

          Jimmy Nielsen (31 A) genvalgt 

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

 

Der blev talt om, at vi stadig har nogle borde bænke sæt, der trænger til at blive 

udskiftet, og bestyrelsen har lovet at se på det, når solen kommer lidt højere på himlen. 

 

Bestyrelsen er vært ved en øl eller vand. 

Bestyrelsen 

For en gang skyld blev ølkassen tømt grundet det pæne fremmøde! 

 
Nb.: Dagsorden, regnskab og budget er tilgængelig på vores hjemmeside: 

www.hagenstrupparken.dk, Alle, der tilmeldt nyhedsbrevet, vil automatisk modtage 

dagsorden, regnskab/budget, Indkomne forslag, referat samt formandsberetning. Er du/i 

ikke tilmeldt, kan det gøres på www.hagenstrupparken.dk! 

 

http://www.hagenstrupparken.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstituering: 

T. Gorm Larsen, formand (9) 

Vagn Pedersen, næstformand (28) 

Kaj Rasmussen, kasserer (45) 

Richard Kock, sekretær (39) 

Allan Jørgensen, bestyrelsesmedlem (?) 
 

 
 


