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Grundejerforeningen Godthaabs Minde 
 
Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 4. marts 2008. 
 
Generalforsamlingen blev afholdt i Højdevangkirkens Menighedshus.  
Der var 33 deltagere fordelt på 24 parceller. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år 
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år 
4. Bestyrelsens planer for det kommende år 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Budget for det kommende år 
7. Valg af kasserer 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 
9. Valg af 1 revisor samt 2 revisorsuppleanter 
10. Eventuelt 
 

ad5) Bestyrelsen stiller følgende forslag: 
Bestyrelsen foreslår at indestående i vejfonden anvendes til at lovliggøre de 
eksisterende vejbump samt udbedring af brønde og vejbelægningen. 
Der afventes tilbud fra entreprenør, så endelig pris foreligger på general-
forsamlingen. 
 

ad7) Nuværende formand Søren Jensen  (villig til genvalg) 
 
ad8) Posterne som bestyrelsesmedlemmer er p.t. besat af 
        Jackie Glimø     (modtager ikke genvalg) 
        Steen Schjølin Larsen    (modtager ikke genvalg) 
 
ad9) Posten som revisor er p.t. besat af Kurt Hansen  (villig til genvalg) 
 
ad10) Valg af festudvalg til afholdelse af fastelavnsfest, sommerfest og loppemarked. 

 
 
1. Valg af dirigent. 
 
Formanden Søren Jensen (SJ) bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Kurt 
Hansen (KH) som dirigent. KH blev enstemmigt valgt. KH takkede for valget og 
konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. foreningens vedtægter og 
oplæste herefter den udsendte dagsorden incl. de stillede forslag. 
 
KH gik derefter til punkt 2 på dagsordenen og overlod ordet til formanden SJ. 
 
 
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år 
 
SJ indledte beretningen med at fortælle at størstedelen af tiden i det foregående år er 
anvendt på at diskutere midlernes brug i vejfonden.  
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Selvom foreningen ikke længere er med i samarbejdet i Sundbyernes Grundejerforening 
har SJ deltaget i et enkelt møde, hvor der bl.a. blev diskuteret fællesantenne-anlæg fra 
ComX. Materiale om dette kan rekvireres hos SJ. 
 
Der har i årets løb været et større hul i Boltonvej. Vej og Park har foretaget Tv-inspektion 
og hullet viste sig at stamme fra tidligere udført arbejde i forbindelse med fjernvarme-
lægning. Firmaet Tarco har derfor betalt alle omkostninger. 
 
Foreningens fortovskanter blev i maj måned sprøjtet med Round-Up. 
 
Der er foretaget brøndrensning i hele foreningen. Efterfølgende er der modtaget en 
ekstraregning på en opfyldt brønd med mureraffald, for enden af Portlandsvej. 
 
Der er stadig gener med brevduer. Desværre er der ikke så meget at gøre ved problemet. 
Kun en skadedyrsbekæmper, er muligt. 
 
Der har været en del kontingent restancer. Kassereren MJ har sendt rykkerskrivelser ud 
flere gange til de samme parceller. Så advokat blev kontaktet for at få hjælp. Dette har 
hjulpet og restancerne er betalt. 
 
Der har været afholdt loppemarked, sommerfest og fastelavn med pæn deltagelse. Der 
bør være en ekstra stor tønde til næste år.  
Samtidig også en stor tak til Jens Andersen for hjælp til disse arrangementer. 
 
Herefter fulgte enkelte kommentarer og spørgsmål til beretningen bl.a. omkring bredbånd 
m.m. Beretningen blev efterfølgende godkendt. 
 
 
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år 
 
Kassereren (MJ) fremlagde regnskabet for foreningen og vejfond og gennemgik de enkelte 
poster. 
 
Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 
 
 
4. Bestyrelsens planer for det kommende år 
 
SJ gennemgik bestyrelsens planer for det kommende år som primært vil indeholde 
arbejdet med at sætte vejene i stand. Hertil kommer løbende opgaver i årets løb. 
 
 
5. Indkomne forslag 
 
Alle forslag er stillet af bestyrelsen. 
 
Der er foretaget en vurdering af vejene og bestyrelsen har efterfølgende prioriteret 
anvendelse af vejfondens midler i denne rækkefølge: 

 Rensningsbrønde/riste   

 Lukket kørebane/OB-belægning 

 Fliseskift/opretning 

 Bort 

 Vejbump….over de næste år 
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Da det ikke forventes at kommunen vil have ressourcer til at kontrollere lovligheden af 
vejbump de næste år og beløbet i vejfonden ikke vil dække alle punkter, er vejbump 
prioriteret nederst på listen. 
 
Da dagsorden indeholdt forslag om lovliggørelse af vejbump fremkom bestyrelsen derfor 
med et ændringsforslag lydende således: 
Bestyrelsen foreslår at indestående i vejfonden anvendes til i nævnte rækkefølge: 
Udbedring af rensebrønde og vejbelægning, udskiftning af fliser samt udbedring af 
bort og lovliggørelse af vejbump i det omfang pengene i vejfonden rækker. 
 
Der var efterfølgende en længere debat om emnet samt forskellige spørgsmål til 
prioriteringen. 
 
Afstemning om ændringsforslag: 22 for og 2 undlod at stemme. 
 
 
6. Budget 
 
MJ fremlagde budgettet for 2008 og besvarede spørgsmål til de enkelte poster. 
 
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.  
 
Iflg. vedtægterne kan bestyrelsen samtidig med fremlæggelse af budgettet foreslå at 
rykkergebyr for manglende kontingentbetaling ændres. 
Forslag stilles derfor om at gebyr ved udsendelse af 1. rykker fastholdes på 100,00 kroner, 
hvorimod gebyr ved udsendelse af rykker 2 fremover forhøjes fra 100,00 kroner til 200,00 
kroner. 
 
Forslaget blev godkendt. 
 
7. Valg af formand: 
 
Søren Jensen blev genvalgt som formand. 
 
 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter: 
 
Hverken Jackie Glimø eller Steen Schjølin Larsen ønskede genvalg og i stedet blev valgt: 
Victor Keegan, Vejlands Allé 78 og Bente Midtgaard, Derbyvej 17. 

 
Som suppleanter blev Rita Hansen, Boltonvej 10 og Jakob Reindorf, Portlandsvej 15 valgt 
som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 
 
 
9. Valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleanter 
 
Kurt Hansen, Boltonvej 10 blev genvalgt som revisor uden modkandidater. Annie Harvid, 
Derbyvej 21 og Irene Albrecht, Derbyvej 19 blev valgt som suppleanter. 
 
 
10. Evt. 
 
Der blev drøftet valg til festudvalg og der blev givet tilsagn om hjælp til afvikling af og 
indkøb til arrangementer fra Jane Holm Derbyvej 27 og Vera Jensen Vejlands alle 80 
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Bestyrelsen opfordres til at være opmærksom på nye grundejere i foreningen. 
 
Samtidig en opfordring til at parkere på vejene, således at der ikke spærres for 
gennemkørsel. Parker fornuftigt og ikke på fortovet. 
Derudover henstilles der endnu engang til at hundeejere fjerner deres hunds 
efterladenskaber overalt på foreningens fortove og veje. 
Afslutningsvis en kort snak om etablering af en webside for foreningen. 
 
 
Da der ikke var mere under eventuelt takkede dirigenten for god ro og orden og sluttede 
generalforsamlingen kl. 21.50. 
 
 
 
Grundejerforeningen Godthaabs Minde, 12. marts 2008. 
 
 
 
 
 
Søren K. Jensen Kurt Hansen 
Formand Dirigent 
 
 
 
Den samlede bestyrelse ser efter konstituering således ud: 
 
Søren K. Jensen Vejlands Allé 80 3258 8687  formand skj@jensen.tdcadsl.dk 
Michael Junget Derbyvej 26 3255 8574 kasserer michael.junget@mail.dk 
Victor Keegan  Vejlands Allé 78 3190 6675 
Bente Midtgaard Derbyvej 17 3929 0533 
Eddy May Portlandsvej 28 2511 9934  eddyheidi@get2net.dk 
Alex Zinde Holmstrup Oxford Allé 92 3297 0196  apollo@email.dk 
 
Suppleanter: 
Rita Hansen Boltonvej 10  1. suppleant 
Jakob Reindorf  Portlandsvej 15  2. suppleant 
 
Revisorer: 
Jannie Jensen Derbyvej 22 
Kurt Hansen Boltonvej 10 
 
Revisorsuppleanter: 
Annie Harvid Derbyvej 21 
Irene Albrecht Derbyvej 19 
 
Vejudvalg: 
??? (formand), Alex Zinde Holmstrup og Søren K. Jensen 


