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Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. september 2016, Slagslunde Skole. 

 
Dagsorden: 
Velkomst. 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015-2016. 
4. Fremlæggelse af regnskab 2015-2016. 
5. Fremlæggelse af budgetforslag for regnskabsåret 2016-2017 og forslag til kontingent. 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg til bestyrelsen. 

 a) Kasserer. Nuværende kasserer, Zetnye Rasmussen, modtager ikke genvalg 
 b) 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Ditte Walther Jensen. Ditte Walther Jensen modtager genvalg. 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen. 
 Nuværende suppleant, Dan Green, modtager genvalg. 

9. Valg af revisor. 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Niels Juul-Hansen, Slagslunde.  

10. Eventuelt. 

 
  
Formand Palle Buus Jensen bød velkommen på bestyrelsens vegne.  
Generalforsamlingen blev indledt med afholdelse af ét minuts stilhed til ære og minde for foreningens 
kasserer Zetnye Rasmussen, der sov stille ind d.18.september 2016. 

 
 
Ad. 1 Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslog Per Aagaard, der blev valgt uden modkandidater. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. vedtægterne. 
16 husstande ud af 131 var repræsenteret, i alt deltog 21 personer i Generalforsamlingen, heraf 5 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
Ad. 2 Valg af referent. 
Der var ingen, der meldte sig som referent, så bestyrelsen påtog sig hvervet ved Ditte Walther Jensen. 
 
Herefter gav dirigenten ordet til formand Palle Buus Jensen. 
 
Ad. 3 Bestyrelsens beretning 
Formanden aflagde beretning for året 2015-2016 på bestyrelsens vegne.  
 
 
Beretningen vil blive offentliggjort på Grundejerforeningens hjemmeside 
www.slagslundesyd.dk 
 
 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 
 
 
Ad. 4 Regnskab 2015-2016 
Formanden gennemgik regnskabet for året 2015-2016.  
Regnskabet er omdelt sammen med indkaldelsen. 
 
Der blev spurgt til gartner- og mødeudgifter. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt og dermed vedtaget. 
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Ad. 5 Budgetforslag 2016-2017. 
Formanden gennemgik næste års budget 2016-2017. 
Budgettet og forslag til kontingent (uændret fra sidste år) blev enstemmigt godkendt og dermed vedtaget.  

 
 
Ad. 6 Behandling af indkomne forslag: 
Der var ingen konkrete indkomne forslag, men Bestyrelsen har modtaget diverse henvendelser vedr. 
vedligeholdelse af fælles arealer og fælles bede. 
 
Der er rejst et ønske om klipning af roser i fællesbedet for enden af Mimosevej. Dette ønske kom til 
afstemning og  
For stemte: 8 
Imod stemte: 5 
Undlod: 3 
 
Det er stadig et problem, at enkelte grundejere ikke sørger for at klippe egne hække mod fællesvej. 
Bestyrelsen vil rette henvendelse til de berørte grundejere, når problemet opstår. Såfremt problemet ikke 
løses, vil Bestyrelsen kontakte kommunen. Bestyrelsen har ingen sanktionsmuligheder udover at kontakte 
kommunen. 
 
 
 
Ad. 7 Valg til bestyrelsen 
 

Valg til bestyrelsen. 
       a) Kasserer.  

Det er ikke lykkedes bestyrelsen at finde en grundejer, der ønsker at påtage sig hvervet som 
kasserer.  
Foreningens kasserer er medlem af bestyrelsen, men kassereren behøver ikke nødvendigvis 
at være grundejer. 
Bestyrelsen foreslog derfor, at ekstern bogholder Gitte Just fremover bliver foreningens 
kasserer. 
Gitte Just blev enstemmigt valgt som ny kasserer. 

 
 b) 1 bestyrelsesmedlem. På valg var Ditte Walther Jensen 
      Ditte Walther Jensen modtog genvalg. Ditte Walther Jensen blev enstemmigt genvalgt. 
       

 

 
Ad. 8 Valg af suppleant til bestyrelsen suppleant. 
               Nuværende suppleant, Dan Green, modtog genvalg. 
               Dan Green blev enstemmigt valgt. 
 
 
Ad. 9 Valg af revisor. 
               Revisor Niels Juul-Hansen blev enstemmigt genvalgt. 
 
 
 
Ad. 10 Eventuelt. 
 

 Erantisvej 10 ligger ubeboet hen, tilsyneladende har kreditforeningen overtaget ejendommen. 
Hvilken kreditforening er for nuværende ikke kendt. Bestyrelsen er ikke orienteret.  
Bestyrelsen vil prøve at undersøge, hvem der har ansvaret for ejendommen, således at vedligehold 
mod fællesareal og naboer evt. kan foretages af kreditforeningen. 

 
 

 En grundejer foreslog at bestyrelsen kontaktede kommunen vedr. beskæring af træer på skolestien, 
da træerne er vokset således at de dækker for gadebelysningen. 
Den enkelte grundejer kan med fordel selv rette henvendelse til kommunen, når det drejer sig om 
kommunale områder.  
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 En grundejer påpegede, at foreningens udgifter til vedligehold af fællesarealer vil stige i årene 
fremover, da der ikke er det samme fællesskab længere, vejbede bliver ikke holdt m.m. 

 

 Bestyrelsen vil gerne henstille til, at den enkelte grundejer retter henvendelse til bestyrelsen, når der 
ønskes vedligehold af vejbede m.m. Det er ikke nødvendigt at vente til næste generalforsamling.  

 
 

 Den enkelte grundejer opfordres ligeledes til selv at kontakte kommunen, når træer, veje, belysning 
m.m. på kommunal vej skal repareres/udskiftes m.v. 

 
 
 
 
 
 
Herefter afrundede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
Referatet ved 
 
________________________ 
Ditte Walther Jensen. 
 
 
Referatet godkendt: 
 
Dato              2016                 Dato   2016 
 
 
_______________________                _____________________ 
Per Aagaard   Palle Buus Jensen 
Dirigent   Formand   


