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Referat Ordinær Generalforsamling - 2010 
Tidspunkt: Tirsdag den 30 marts klokken 17:30. 
Sted: Motel Europa, Hobrovej 890, 9230 Svenstrup.  
 

14 husstande fremmødt. 
1. Valg af dirigent. Jørn (108) valgt, generalforsamling er varslet 
rettidigt. 
2. Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf. 
Det har været et stille år, bestyrelsesmøde er klare med E-mail. Vi havde 
den årlige arbejdsdag, efterfulgt af bål på pladsen. Det må henstilles til 
at det store Bål på fælles arealet er ikke en losseplads, men man er i 
ugerne op til sankthans velkommen til at komme med større grene. 
  Det blev nævnt at enkelte er generet af hundeglam, og for år 
tilbage var der en tidligere sag, hvor bestyrelsen henvendte sig. Læren 
var at de gererede selv skal henvende sig til sine naboer og vi kun kan 
henvise til hundeloven. 

Vi fik til forskel fra beboere på kommunalt holdte vej, ryddet 
vejen for sne. Når sneen er smeltet er man selv forpligtiget til at rense 
vejen, for sand og eventuelle planter, som hovedregel gælder dette ud til 
vejens midte. 
Flemming efterlyste referater som manglende i Stendyssen mapper. 
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse. 
Søren gennemgik regnskabet, Vejkonto er opdelt på 2 konti grundet 
rentesatser, Forsikring for 2010 er betalt, derfor 0kr. næste år 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 
4. Rettidigt indkomne forslag. 
Der var ikke modtaget nogen forslag. 
5. Godkendelse af budget og vedtagelse af kontingent for det 
kommende år. 
Søren gennemgik budget, og kontingent for 2010 er 900kr. 
Budget blev godkendt 

Budget for 2010
Indtægter Kontingent 41 husstande a' kr. 900,00 kr 36.900,00

Renteindtægt mv. kr 10.000,00

Indtægter i alt kr 46.900,00

Udgifter Vejkonto kr 10.000,00

Snerydning kr 7.000,00

Gartner kr 12.000,00

Generalforsamling kr 2.500,00

Bestyrelsesmøder kr 500,00

Materialer til legeplads / fællesareal kr 5.000,00

Forsikring - Kr 700 betalt 2009 kr 0,00

Arbejdsdag kr 4.000,00

Diverse kr 1.000,00

Udgifter i alt kr 42.000,00

Oversigt

Indtægter i alt kr 46.900,00

Udgifter i alt kr 42.000,00

Indtægter - udgifter kr 4.900,00  
6. Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter. 
Valgt; Liselotte (102) og Karin (114)  
Suppleanter; Hans(112) og Rene (105) 
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 
Lilian (109), Anne Lise (140) 
8. Eventuelt. 
Note fra bestyrelsen: I efteråret 2010 bliver en del af fjernvarmenettet renoveret på 

Stendyssen, og bestyrelsen påregner at vi får nyt asfalt i sommeren 2011. 

I den forbindelse, vil vi gerne vide om nogle planlægger øvrige arbejder der kan kræve 

opgravning af vores vej, og således dette bliver udført før vi lægger nyt asfalt 

 

Arbejdsdag 19. juni  


