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Dagsorden + referat fra generalforsamling  
 

 

 
Dagsorden til den ordinære generalforsamling torsdag den 25.februar 2016 kl. 
19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. 
 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent. 
Dan fra nr. 95 
Der er indkaldt i tide 
 

2. Formandens beretning. 
10. og sidste beretning 
Beretningen godkendt 
 

3. Aflæggelse af regnskab. 
Regnskab godkendt 

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

den 11. februar 2015. 
Forslag ift. stor legeplads, der er mangler til mindre børn, forslag at der laves 
justeringer på det lille klatrestativ, en baby gynge, og en træsandkasse med låg. 
 
Spørgsmålstegn ved sandkasse, den synes lidt spildt 
Der skal være faldunderlag nedenfor trappen og hvor en evt. ny rutsjebane 
placeres. 
 
Besluttet: Rækværk skal laves sikkert, rutsjebane og babygynge installeres + de 
nødvendige materialer. Fuglerede skiftes til en bedre model når det er nødvendigt. 
De indkøbes for maks 5 – 7.000,- DKK. 
 
På hjemmesiden skal vi gøre opmærksom på at forældre skal forsikre deres børn, 
de må gerne bruge legepladsen, men på eget ansvar. 
 
a: Forslag fra bestyrelsen om at lade legepladsordningen fortsætte uændret 
(6.000 kr.) 



Det er vedtaget 
 
 

5. Vedligeholdelsesplan 
Bestyrelsen lægger op til fortsættelse af den nuværende plan. 
Der snakkes med gartner om græsset kan slåes så det ikke spredes på vejen 
Der øges slåning med buskrydder på skråninger med en til to gange om året. 
Det er vedtaget at vedligeholdelsesplan fortsætter i 2016 
 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
Budget er godkendt 
 
A: Grundpakken bliver på 3 x 140 kr. + 9 x 119 kr. i 2016 (i alt 1.491 kr. ). 
Priser på TV fra 1. april 2016 på tillægspakker: 
 
EnergiMidt: Mellempakke 344 kr. – 119 kr. 
 
 Fuldpakke: 469 kr. – 119 kr. 
 
You See: Grundpakke 140 kr.  
 Mellempakke 339 kr. 
 Fuldpakke 434 kr. 
 
Det står alle frit for, om man vil købe internet eller TV for grundpakkeprisen 
(119 kr.) hos EnergiMidt. Grundpakkebeløbet, der udelukkende dækker et 
produkt fra EnergiMidt, bliver opkrævet af grundejerforening sammen med 
kontingent og indbetaling til vejkonto.  
 
B: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes til 1.150 kr. for 2016 
(Uændret). 
Kontingent er godkendt 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
 

På valg er:  
Torben Gorm Larsen (9) ønsker ikke genvalg  
Vagn Pedersen (28) Ønsker ikke genvalg 

  Kaj Rasmussen (45) Ønsker ikke genvalg 
 
Ny valgte: 
Henrik Kloborg (36) 
Uffe Thomsen (35)  
Jette Søgaard (65) 
 
Hvis der ikke kan findes bestyrelsesmedlemmer der ønsker at lave kassere 
arbejdet, kan vi finde eksterne der kan lave regnskabet, det vil koste ca. 15.000 
DKK/år, for at lette arbejdet. 
. 



 
 Valg af 2 suppleanter. På valg er:  

Dorte Aaqvist (59) 
Dorte Pedersen (11) 

Suppleanter er genvalgt 
 
 
8. Valg af 1 revisor. På valg er: Heidi Kjær (Hagenstrupvej 22) 
Genvalgt 
 
9. Valg af 2 revisorsuppleanter.  
 
På valg er:  Chr. Simonsen (101) 
  Jimmy Nielsen (31 A) 
Genvalgt 
 
10. Eventuelt - hvor alt kan drøftes men intet vedtages! 
 

 Containere kan de flyttes til efteråret? 

 Grøft bag ved nr 70-74B er fuld og skal muligvis graves op, for at få 
vandstanden til at falde. Bestyrelsen undersøger hvad det koster at få den 
gravet op. 

 Bevoksning bag ved nr 63, kan der spørges om hækken kan klippes 
 
 
Konstituering af bestyrelse: 
 
Formand: Jette Søgaard (65) 
Næstformand: Henrik Kloborg (36) 
Kasserer: Uffe Thomsen (35)  
Sekretær: Richard Vad Koch (39) 
Menig: Allan Jørgensen (48C) 
 


