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Referat af ordinær generalforsamling, den 19. marts 2015 
 

Dagsorden, jf. vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende 

regnskabsår 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

7. Valg af revisorer og -suppleanter 

8. Eventuelt 

 

Ole Kyhl bød velkommen til generalforsamlingen, hvortil der var mødt 39 personer repræsenterende  

14 medlemmer fra Højeloft Vænge, 8 medlemmer fra Langkær Vænge og 7 medlemmer fra Mosegård 

Park. 

Der var fremlagt kopier af beretning, regnskab 2014 og budgetforslag 2015. 

 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Bestyrelsen foreslog Søren Biune som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var i overensstemmelse med 

vedtægternes krav hertil.  

 

 

2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år. 

 

Den udsendte beretning blev gennemgået af formanden, og der var efterfølgende enkelte spørgsmål 

vedr. bl.a. dårligt lys på et par af stierne. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

     

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Regnskabet udviste et overskud på tkr.13 mod budgettets 

– 1 tkr. Forbedringen skyldes især lavere udgifter end budgetteret til flishug og container. 

 

Det blev videre omtalt, at de relativt gode renteindtægter på den kontante beholdning ville blive meget 

reduceret p.gr.a. pengeinstitutternes yderligere stramninger af forrentning af kontantbeholdninger. 

(det kan i øvrigt oplyses, at grundejerforeningen generelt ikke kan opnå samme "gode" renter som 

privatpersoner). 

 

Der var lidt drøftelse af størrelsen af foreningens formue. Såfremt et eller flere af de pt. overvejede 

projekter vedr. genplantning til erstatning for de fældede ahorntræer realiseres, vil der skulle trækkes 

en del på formuen. 

 



   

Side 2 af 3 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 

 

Der var ikke forslag fra medlemmer eller bestyrelsen.  

 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende 

regnskabsår 

 

Kassereren gennemgik budgetforslaget for 2015, som i hovedsagen følger de sidste års budgetter og 

regnskab, dog afspejlende en reduceret aktivitet mht. omfanget af flishug, som fremtidigt planlægges 

med 1 dag 2 gange om året. Der er ikke budgetteret med planteaktiviteter. 

 

Kontingentet foreslås uændret med 200 kr. for 2015. 

 

Det budgetterede driftsresultat for 2015 udviser således et rundt 0 (nul) kr. 

 

Budget og kontingent på 200 kr. blev godkendt. 

 

Kassereren henstillede igen at kontingentet indbetales rettidigt. 

Rykkergebyr ved for sen betaling er kr. 100. 

HUSK kontingent indbetales til Nordea reg. nr. 2310 kontonr. 3195 654 394 med anførelse af 

afsenderadresse, f.eks. HV145 for Højeloft Vænge 145. 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

 

Henrik Kaltoft, Ole Kyhl og Poul Erik Rønø var alle villige til genvalg til bestyrelsen. 

Peter Foldbjerg og Benny Larsen var begge villige til genvalg som suppleanter. 

Kristian Thorsen, Højeloft Vænge 157, var interesseret i valg til bestyrelsen. 

 

Da bestyrelsen pt. er på 5 medlemmer (vedtægtskrav 5-7 medlemmer) besluttedes det at udvide 

antallet til 6 bestyrelsesmedlemmer igen, således at alle blev genvalgt og Kristian Thorsen nyvalgt. 

 

Ole Kyhl informerede efterfølgende om, at han i den kommende valgperiode ville drosle lidt ned på 

sine grundejerforeningsaktiviteter til fordel for yngre kræfter, og at bestyrelsen ved førstkommende 

møde i marts 2015 ville konstituere sig med en anden formand.  

 

Efterskrift: På bestyrelsesmøde 24.03.15 konstituerede bestyrelsen sig med Bo Kalum som formand og 

Ole Kyhl som næstformand. 

 

7. Valg af revisorer og -suppleanter 

 

John Larsen blev valgt som revisor og Lars Mikkelsen som revisorsuppleant uden andre kandidater.  

 

8. Eventuelt 

 

Sct. Hans bål ved Mosegård Park 32 - nedlagt.  

Bålpladsen ved Mosegård Park 32 er nedlagt af kommunen og MP ejerlav I, bl.a. efter de uheldige 

erfaringer med en større græsbrand i 2014. 
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Stibelysning.  
Flere medlemmer efterspurgte bedre belysning i "slugten" mellem Højeloft Vænge og Langkær Vænge 

samt ved stien fra kirkeområdet ind til Langkær Vænge. 

Bestyrelsen kontakter kommunen herom. 

 

Containerspor. 

Der var utilfredshed med de kraftige og dybe spor efter containerne til fyrværkerisalget - 

Bestyrelsen kontakter kommunen herom. 

 

Brombærkrat. 

Brombærkrattet ved Langkær Vænges sydside mod Det Grønne Område, og især den manglende 

udtynding, blev kritiseret p.gr.a. af gener på stien. 

Formanden oplyste, at kommunen har tanker om at lade krattet være som det er, og i stedet forlægge 

stien nogle meter sydpå. 

 

Flishug og Container erindringsmail. 

Der blev opfordret til via en email at erindre medlemmerne om flishug og container, når det var nært 

forstående. 

 

 

 

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og formanden takkede for medlemmernes 

deltagelse og den positive debat. 

    

 

 

Ole Kyhl    Søren Biune 

26. marts 2015   Dirigent 

 

 

 


