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Referat af ordinær generalforsamling, den 14. marts 2013 
 

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  35 personer. 

Der var fremlagt kopier af beretning, regnskab 2012 og budgetforslag 2013. 

 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Bestyrelsen foreslog Søren Biune som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte. Dirigenten 

konstaterede, at indkaldelsen indeholdt det krævede materiale, men at den ikke var udsendt i 

overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten gav derefter ordet til formanden. 

 

Formanden redegjorde for indkaldelsen til generalforsamlingen som følger: Primo februar blev 

indkaldelse og beretning lagt på hjemmesiden og på samme tidspunkt blev indkaldelse og beretning 

omdelt til de medlemmer, der er registreret som ikke havende computer. 7. marts blev en 

erindringsmail sendt til medlemmerne som e-post.  

Denne procedure var ikke korrekt, idet vedtægterne foreskriver, at medlemmerne skal indkaldes ved 

direkte henvendelse – post el. e-mail med mindst 14 dages varsel. 

I lyset af at der ikke er specielle emner på dagsordenen, ingen forslag, et regnskab der følger budgettet 

og et 2013 budget der følger tidligere års budgetter, forelagde bestyrelsen, at generalforsamlingen 

kunne afholdes som værende lovlig, og bad om de fremmødte medlemmers accept heraf. 

 

Dirigenten bad der efter om de fremmødtes accept, og spurgte om der var protester mod at holde 

generalforsamlingen.  

Da sidstnævnte ikke var tilfældet erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig og gik over til 

dagsordenens pkt. 2, Bestyrelsens beretning.    

 

 

2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år. 

 

Den udsendte beretning blev ikke kommenteret yderligere, og der var ikke spørgsmål hertil. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

     

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
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Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Regnskabet udviste et underskud på tkr. 9 mod budgettets 

– 29 tkr. Forbedringer skyldes primært at forskellige planteaktiviteter ikke er blevet gennemført. 

 

Regnskabet blev godkendt med et forslag om at kursgevinst/tab burde tages over egenkapitalen og ikke 

driftsregnskabet, og med forslag om at der bør kunne sikres en forrentning af bankbeholdningen. 

 

 

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 

 

Der var ingen forslag. 

 

 

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

regnskabsår 

 

Kassereren gennemgik budgetforslaget for 2013, som i hovedsagen følger de sidste års budgetter og 

regnskab. Af særlige planteaktiviteter er budgetteret med påbegyndelsen af genplantning af fældede 

ahorntræer. 

 

Budgetforslaget udviser således et underskud på tkr. 26 for 2013, et underskud der foreslås dækket  ind 

via egenkapitalen. 

 

Kontingentet foreslås uændret med 200 kr. for 2013. 

 

Der blev stillet spørgsmål om man ikke kunne foretage kontingentindbetaling via BetalingsService. 

Bestyrelsen har set på dette flere gange gennem årene uden at finde det hensigtsmæssigt, men vil se på 

det igen. 

 

Budget og kontingent på 200 kr. blev godkendt. 

 

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, Poul Erik Rønø, Peter Foldbjerg og Benny Larsen var alle villige til genvalg, 

og blev valgt uden andre kandidater. 

 

 

7. Valg af revisorer og -suppleanter 

 

Lars Mikkelsen blev valgt som revisor og Thomas Pjetursson som revisorsuppleant uden andre 

kandidater.  

 

 

8. Eventuelt 
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Sct. Hans bål v. MP32.  

Sct. Hans bålet v. MP32 blev omtalt, da det giver gener for de nærliggende beboere. Generne kommer 

af, at der lægges ikke brændbart materiale i området samt at oprydningsopgaven ligger på de nærmst 

liggende huse.  

Det henstilles derfor, at der kun lægges materiale, som er hensigtsmæssigt til et Sct. Hansbål, samt at 

de medlemmer, der lægger materialet, også deltager i oprydningen. 

 

Udskrift af regnskab fra hjemmeside.  

Flere medlemmer kunne ikke udskrive regnskabet fra hjemmesiden. Det blev oplyst, at regnskabet i år 

ikke var blevet indlagt i det sædvanlige PDF format – dette vil blive ændret umiddelbart efter 

generalforsamlingen. 

 

Private veje. 

Der blev spurgt, om der var noget nyt mht. at vi skulle overtage veje fra kommunen. Bestyrelsen havde 

ikke kendskab hertil og vil sondere på området.  

 

Fortove. 

Det blev bemærket, at der var udskiftet mange fortovsfliser mellem Skovlinien og Buen/Langkær 

Vænge – men hvorfor havde kommunen ikke taget hele strækket helt op til Skovgårds Alle ? 

Bestyrelsen forespørger hos kommunen. 

 

Flishug. 

Der blev informeret om, at der har været dalende flis-mængder, og flishugget i april vil derfor kun 

blive foretaget 1 dag, om lørdagen. 

 

Invasive planter. 

Et medlem informerede om, at der var invasive roser (Rosa Rugosa) i rosenbeplantningen mellem 

rækkehusene og det grønne område – konkret nævntes ud for HV140. Der blev også omtalt planter på 

Vulkanens sydside. 

Bestyrelsen vil se på det sammen med kommunens gartnerafd. 

 

Ahorntræer. 

Formanden informerede om fældning og genplantningsplaner for ahorntræer ved vejindkørsler.  

Den oprindelige beplantning er i hovedsagen intakt på HV, der er meget lidt tilbage på LV og efter 

fældningerne i 2011 er der næsten ingen ahorntræer tilbage på MP. 

Tanken i 2011 var at genplante de fældede ahorntræer på MP. Dette er imidlertid blevet udskudt, da 

bestyrelsens opfattelse er, at der i MP-området er mange andre store træer, store hække og nu også 

genplantede træer langs rækkehusene. Tilsvarende er i hovedsagen forholdet på LV.  

Tankerne går derfor nærmere på at genplante ved hjørnerne af de større stikveje, dvs. de 4 MP-stikveje 

ved Skovgårds Alle samt udvalgte steder på LV, således at det markante indtryk i områder med større 

træer ved vore vejindkørsler bevares/genetableres. Videre er det mht. MP og LV områderne hensigten 

ikke at anbefale ahorn p.gr.a. den store gene fra frøspredningen, men nok i stedet alm. røn, som heller 

ikke er helt så stort som ahorntræet. 

Tankerne er drøftet med kommunens gartnerafd. som er meget positiv, både mht. genplantningen og 

en ændret træsort. Kommunen har set på forholdene ved MP, men finder dog, at man burde begrænse 

sig til at plante ved de to nordlige stikveje. 

 

Dirigenten åbnede derefter for en debat og synspunkter, og der var dejligt mange indlæg. 

Konkludende kan man uddrage at: 

- Der var begrænset tilslutning til en genplantning med større træer 
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- Hvis der skulle genplantes på MP skulle det være ved alle 4 stikveje 

- En anden træsort end ahorn ville være at foretrække 

- Inden en evt. plantning skulle de berørte beboere informeres og høres  

 

Bestyrelsen drøfter herefter sagen på førstkommende bestyrelsesmøde og med kommunen. 

 

 

 

 

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling og formanden takkede for deltagernes velvilje mht. 

gennemførslen på trods af den ikke-korrekte indkaldelse. 

    

 

 

 

 

Ole Kyhl    Søren Biune 

16. marts 2013   Dirigent 

 

 

 

 


