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Referat af Ordinær Generalforsamling - 2013 
Torsdag den 4. april klokken 17:30. 
Sted: Motel Europa, Hobrovej 890, 9230 Svenstrup.  
Referent: Flemming V Jørgensen 

Der var 13 husstande repræsenteret og i alt 20 beboere til GF. 
 
1. Valg af dirigent. Hans valgt, generalforsamling er varslet rettidigt i 
henhold til vedtægterne, og er beslutningsdygtigt. 
 
2. Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf. 
 
Formandens beretning er afkortet, kan ses i sin fulde længde ved 

henvendelse til bestyrelsen. 

 
Læbælte mod Vest er beskåret og vil se lidt åbent ud indtil det gror lidt 
op igen. – det bærer præg af vi ikke har vedligeholdt det godt nok i de 
forrige år. Vi følger den nye hæks tilstand.  
 
Vinter vedligeholdelse, der har vi en aftale med Klitgaard, at han kører 
selv når der er behov for det. Hyppigheden denne vinter var det generelt 
Ok. 
 
Bemærkning fra forsamling: På stikvejene ikke blev ryddet bredt nok, 
og det skyldes at det var forskellige folk som kom og ryddede. 
For at lette orienteringen for snerydderen skal vi skaffe kantmarkeringer 
der viser vejen skal ryddes for sne. 
 
Sandkassen: Det vaskede sand kan hentes af beboerne, til egne 
sandkasser, små flise arealer og til grusning af glatte veje og stier. 

Husk at vi ikke må anvende salt på stendyssens veje, der skal gruses.  
 
Areal mod øst er natur skov og det er godt. 
Vi bekæmpede nogle af tidslerne, og vi modtog i år heller ikke klager 
fra naboer til området. – Kun interne grundet noget dyreliv var trukket 
ind i enkelte huse. 
 
Kriminaliteten på Stendyssen er lav de seneste år, trods vi oplevede et 
par indbrud i biler. Der henstilles til at udhuse og garager generelt er 
aflåste. 
 
Arbejdsdagen blev gennemført med rigtig godt resultat, fint telt, god 
mad budgettet blev holdt, formanden takkede udvalget for det gode 
arbejde. Bålet blev lidt rigeligt stort i år, men med tiden forsvandt alt 
brændet op i røg.. 
 
Og ser frem til at nogle ildsjæle vil melde sig til et udvalg i 2013 
 
Diskussion efter beretning 
 
I forbindelse med vedligeholdelse af vejen vil bestyrelsen efter egen 
vurdering bruge nogle penge til at lappe revner og huller i vejen. 
 
Beretning godkendt 
 
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse. 
Liselotte gennemgik regnskabet og regnskab er godkendt uden 
bemærkninger. 
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4. Rettidigt indkomne forslag. 
Ingen forslag modtaget 
 
5. Godkendelse af budget og vedtagelse af kontingent for det 
kommende år. Liselotte gennemgik budget. 
 
Vedtaget kontingent for 2013 er 1000 kr. 
 

Budget for 2012

Indtægter Kontingent 41 husstande a' kr. 1000,00 kr 41.000,00

Renteindtægt mv. kr 5.000,00

Indtægter i alt kr 46.000,00

Udgifter Vejkonto kr 10.000,00

Snerydning kr 5.000,00

Gartner kr 15.000,00

Generalforsamling kr 3.500,00

Bestyrelsesmøder kr 500,00

Materialer til legeplads / fællesareal kr 5.000,00

Forsikring kr 700,00

Arbejdsdag kr 5.000,00

Diverse kr 1.000,00

Udgifter i alt kr 45.700,00

Oversigt

Indtægter i alt kr 46.000,00

Udgifter i alt kr 45.700,00

Indtægter - udgifter kr 300,00  
 
Budget blev godkendt uden yderligere bemærkninger  

 
 
6. Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter. 
Valgt; Søren (110), Flemming (111) og Allan (101). 
Suppleanter; Hans (112) og Birgitte (107) 
 
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 
Revisor: Lilian (109) 
Revisor suppleant Anne Lise (140) 
 
8. Eventuelt. 
 
Fælles Arbejdsdag er fastsat til lørdag den 22. juni – kl. 9:00  
vi mødes på stik vejen mellem (101 og 102) 

Bestyrelsen sørger for rundstykker, smør, ost juice m.m. 
Du tager selv, Kaffe, Te, Stole med, Enkelte skaffer et par lette 
haveborde. 
 
På dagen udpeger vi nogle til at købe lidt middagsmad hjem til de 
flittige fremødte på arbejdsdagen. ☺ 
 
Det gode og entusiastiske festudvalg venter vi på ☺ ☺ 
Der skal nye folk til i år, som kan arrangere eventuel lille komsammen 
på arbejdsdagsaftenen. Syntes du der skal ske noget denne dag, må du, 
som Dronningen sagde i sin nytårstale: ” Du må selv få tingene til at 
ske”, sådan cirka ☺ 


