
Referat ordinære generalforsamling  

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue.  

Der 11 fremmødte beboere + bestyrelsen, så i alt 15 deltagere 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent. 

Dan Gadensgaard valgt  

 

2. Formandens beretning.  

Formanden fremlagde hans beretning, den fulde beretning kan ses på hjemmesiden 

Yderligere var der en snak om Gudenå stien og de udfordringer der er forbundet med at udvide den. 

Beretningen blev godkendt 

 

3. Aflæggelse af regnskab.  

Kassere fremlagde regnskabet 

Regnskabet blev godkendt 

 

4. Rettidig skriftlige indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde senest den 09 februar 2017.  

Forslag fra Gorm Larsen: Hvis Favrskov Kommune skulle trække forslaget til privatisering af vores 

veje tilbage, så de forbliver kommunale, så har vi jo en del penge stående på vores vejkonto, som 

grundejerne så har ret til at få tilbagebetalt. 

 Jeg foreslår derfor, at man tilbagebetaler alt, hvad der er ud over 125.000 kr. som bør blive 

stående til ny asfaltering af de vejområder, der tilhører grundejerforeningen, da det på en tidligere 

generalforsamling er besluttet, at disse områder skal asfalteres så snart, der skal udføres 

asfaltarbejde i området, så vi ikke skal betale for at få oprettet en asfaltarbejdsplads, der nemt kan 

løbe op i 15.000 – 20.000 k. ekstra. 

I 2010 fik vi en pris på dette asfaltarbejde, og på daværende tidspunkt kostede det ca. 100.000 kr. 

så det foreslåede beløb skulle være passende i nutidens priser. 

 

Gorms forslag er vedtaget 

Der er forslag om at vi kan lave et nyhedsbrev hvor vi beder om gode ideer til at gøre området attraktivt, så 

det er muligt at tiltrække tilflyttere. 

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



Forslag er vedtaget 

 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.  

Budget skal revideres, efter der er en reduktion af indtægter på kontingent er budgettet vedtaget 

Revideret budget er på hjemmesiden 

 

A: Grundpakken bliver på 12 x 129 kr. i 2017 (i alt 1.548  kr. ).  

Priser på TV fra 1. april 2017 på tillægspakker:  

Eniig: Mellempakke 364 kr. – 129 kr. Fuldpakke: 489 kr. – 129 kr. 

You See: Grundpakke 166,85 kr. Mellempakke 343,81 kr. Fuldpakke 466,97 kr.  

Det står alle frit for, om man vil købe internet eller TV for grundpakkeprisen (129 kr.) hos Eniig. 

Grundpakkebeløbet, der udelukkende dækker et produkt fra en, bliver opkrævet af grundejerforening 

sammen med kontingent og indbetaling til vejkonto.  

25/25 Mbit, 209,- kr + 29 for wireless router 

100/100 Mbit, 259,- kr 

300/300 Mbit, 329,- kr 

500/500 Mbit, 429,- kr 

 

B: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes til 1.000 kr. for 2017.  

Forslaget er vedtaget 

Der var forslag om at tage reduktionen fra vejkontoen, men det blev ikke vedtaget 

 

C: Vedligeholdelsesplan Bestyrelsen lægger op til fortsættelse af den nuværende plan. 

Forslag vedtaget 

 

D: Bestyrelsen lægger op til at der indbetales 400,- kr. til vejkonto, da vi endnu ikke har en konklusion fra 

kommunen 

Det er vedtaget 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

På valg er:  



Richard Vad Koch (39) vil godt acceptere genvalg 

Allan Jørgensen (48c) vil godt acceptere genvalg 

Carsten Kloborg (36) vil godt træde ud hvis muligt 

Dennis Phil (33B) træder ind i stedet for Carsten Kloborg (36) 

Richard og Allan blev genvalgt 

 

Valg af 2 suppleanter.  

På valg er: Der er ingen suppleanter pt., da Dorte Aaqvist (59) indtrådte i bestyrelsen 

Der skal vælges to suppleanter 

1. Suppleant er valgt, Carsten Kloborg (36) er valgt 

2. Suppleant er valgt, Helle Jensen (10) 

 

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

Torben er genvalgt 

 

9. Valg af 2 revisorsuppleanter.  

På valg er: Chr. Simonsen (101)  

Jimmy Nielsen (31 A)  

Begge er genvalgt 

 

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

Der er stillet forslag om at bestyrelsen undersøger hvad det koster at opsætte standere med skraldespande 

og hundeposer og tager beslutning om vi vil opstille nogle af dem 

 

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! 


