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Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen 
Godthaabsminde 

Tirsdag d. 2.marts, 2010 i Højdevangskirkens menighedshus. 
  
Inden afholdelse af generalforsamlingen holdt konsulent Peter Hartvig(PH) fra 
Hartvig Consult Aps. et oplæg i forbindelse med vores fremtidige vejrenovering. 

PH viste billeder fra vores veje, som viste hvilken beskaffenhed de er i og hvorfor 
det er anbefalelsesværdigt at få gjort noget ved vejene på længere sigt. PH 

anbefalede, at vi får lavet en vejsynsrapport, der kan sige noget om, hvordan 
vejenes tilstand er og ud fra den, kan bestyrelsen arbejde videre med at få 
indhentet tilbud og herunder også forslag til finansiering af en totalvejrenovering 

 
 
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 formand 
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

9) Valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleanter. 
10) Valg af festudvalg 

11) Eventuelt 
 
 

1)Valg af dirigent 
 

Søren Jensen(SJ) bød velkommen til årets generalforsamling og foreslog på 
bestyrelsens vegne Jannie Jensen(JJ) som dirigent og ingen andre ønskede 
hvervet, så Jannie blev valgt. 

JJ takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt i hht. foreningens love. 
 

2) Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år 
Formand Søren Jensen(SJ) bød velkommen til både nye og nuværende 

grundejere. 
Bestyrelsen har i det forgangene år primært koncentreret sig om vejprojektet. 
Da ingen i bestyrelsen er specialister på området, besluttede bestyrelsen at søge 

hjælp udefra. Via Parcelhusejernes Landsforening fik bestyrelsen kontakt med 
Peter Hartvig Consult Aps., som på et møde gav gode råd om vores fremtidige 

projekt. PH gennemgik de 3 tilbud, som bestyrelsen tidligere har indhentet og han 
fandt lidt ”skjulte” forbehold, som bestyrelsen ikke havde været opmærksom på.   
Da bestyrelsen fandt Peters lille foredrag godt, besluttede man at invitere ham til 

generalforsamlingen for at holde et oplæg for foreningen. 
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Som nævnt sidste år har grundejerforeningen fået en hjemmeside. I den 
forbindelse har bestyrelsen kontaktet Danbolig ved Sundbyvester Plads og for et 

mindre beløb på 1000 kr. har Danbolig nu et link på grundejerforeningens 
hjemmeside. Bestyrelses har også kontaktet Nybolig og EDC mæglerne, som har 
meldt positivt tilbage om interesse for at komme på hjemmesiden 

Skulle nogle være i tvivl er adressen, www.Godthaabsminde.dk  
 
Rita og Bente har været på hjemmebesøg hos nye grundejere i foreningen. 

 
Som lovet på sidste års generalforsamling er plankeværket ved fælles arealet 

blevet udskiftet og malet. 
 
Grundejerforeningen har desværre en enkelt grundejer som ikke betaler sit 

medlemskab. Kassereren har sendt 3 rykkerskrivelser til skyldneren uden 
respons, derfor har bestyrelsen valgt at lade sagen gå til retlig inkasso og derved 
få vores tilgodehavende.  

 
Så har der igen traditionen tro været afholdt loppemarked og sommerfest  

 
Til fastelavnsfesten deltog ca. 90 sjovt udklædte børn og voksne, der ivrigt slog 
katten af tønden. 

Som noget nyt var der kåring af den bedst / sjoveste udklædte, både barn og 
voksen. Der vil blive lagt lidt billeder på hjemmesiden af de ivrige deltagere. 

 
Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen. Beretningen blev herefter 
enstemmigt godkendt. 

 
3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. 
 

Michael Junget (MJ) gennemgik regnskabet og havde flg. Kommentarer: 
Der er stadigvæk mange grundejerne der ikke betaler kontingent til tiden. 

Der er et enkelt parcel, der har indbetalt kontingent, som ikke kan identificeres, 
så ret henvendelse til MJ, hvis du har mistanke om det kan være dig. 
 

Fremover vil grundejerforeningens regnskaber, referater fra generalforsamlingen 
mm. Blive lagt på hjemmesiden, så indtægten på gebyr fra ejendomsmæglere 

bortfalder, da det er muligt for ejendomsmæglerne selv at hente oplysningerne. 
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet 

 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt 
 

4)Bestyrelsens planer for det kommende år 
 

Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde videre på vejprojektet ud fra PH´s 
oplæg. I første omgang vil bestyrelsen få lavet en vejsynsrapport, som har en 
udgift på ca. 15.000 kr. Ud fra denne vil bestyrelsen arbejde på en langsigtet 

http://www.godthaabsminde.dk/
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løsning, som holder i 30 år, i stedet for at blive ved med at lave lappeløsninger, 
som kun holder i en kort årrække. 

Generalforsamlingen var enige i bestyrelsens holdning og anbefalede, at man 
finder en finansieringsmodel, der giver de forskellige grundejere mulighed for at 
vælge den løsning, der passer bedst til den enkelte. 

Et forsigtigt skøn fra PH er at det vil koste hvert parcel 50.000 -60.000 kr. 
Bestyrelsen arbejder videre med projektet om forventer at kunne fremlægge et 
endeligt forslag ved næste års generalforsamling. 

 
 

5) Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag, så punktet bortfaldt. 

 
6) Budget for det kommende år 
 

MJ gennemgik kort budgettet. 
Generalforsamlingen gav, på sidste års generalforsamling, bestyrelsen 

bemyndigelse til at bruge midler fra Vejfonden til det videre arbejde med 
vejprojektet, så det vil blive herfra betalingen for vejsynsrapport/ konsulent vil 
blive konteret. 

 
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 
7)Valg af formand 
 

Søren Jensen blev genvalgt 
 
 

8)Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 
 

Victor Keegan (VK) blev genvalgt. Bente Midgård ønskede ikke at modtage 
genvalg, så i stedet indstillede generalforsamlingen bestyrelsen at kontakte Rene 
Adrian til bestyrelsesmedlem, da ingen af de tilstedeværende ønskede posten. 

Jimmi Clemmesen, Oxford Allé 55 og Alex Holmstrup, Oxford Alle 92 blev valgt 
som hhv. 1. og 2. suppleant. 

 
 
9)Valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleanter. 

Kurt Hansen blev genvalgt som revisor og Irene Albrecht og Annie Harvid blev 
genvalgt som revisorsuppleanter. 
 

10)Valg af festudvalg til afholdelse af loppemarked, sommerfest og 
fastelavnsfest. 

Vera Jensen, Jane Holm, Michael Junget, Søren Jensen og Tina udgør 
festudvalget det kommende år. 
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11) Evt. 
JJ tilkendegav at hegnet rundt om fællesarealet er blevet rigtig flot, men kunne 

dog godt tænke sig, at det blev lidt længere. Det er de gamle stolper, der er 
genbrugt. Samtidig opfordrede JJ til at bænkene bliver vedligeholdt. 
VK foreslog, at der plantes buske indvendig langs hegnet, så det ikke er så åbent. 

Det var der tilslutning til.  
Jackie Glimø spurgte til, hvordan det gik med ansøgningen vedr. salg af 
fællesarealet. Bestyrelsen har ved sidste henvendelse til kommunen fået afslag på 

salg, men spørgsmålet gav anledning til drøftelser for og imod salg af 
fællesarealet. Det skal ind i overvejelserne igen for evt. at få finansieret en del af 

udgifterne til vejrenovering. KH foreslog at ensretning af Boltonvej kommer med i 
overvejelserne omkring vejprojektet, fordi det nok er urealistisk at vi får lov til at 
spærre Boltonvej i den ene. 

 
Der var en længere debat omkring snerydning. På de små veje har man oplevet et 
par gange, at der ikke er hentet skrald pga. manglende snerydning. R-98 har 

været ude og fotografere de steder, hvor de ikke har kunnet komme til at tømme 
skrald. 

Det har været et stort problem for flere at komme af med sneen. Der blev talt om 
en fælles løsning for snerydning kunne være en idé, men det har tidligere været 
brugt, men det var en dyr løsning. 

SJ understregede at ” man har ryddepligt mellem 7.00 og 22.00, det gælder fortov 
og ½-delen af vejbanen ud for matriklen. Kommer nogen galt af sted dækker 

forsikringen ikke, hvis man ikke har overholdt sin ryddepligt. Der er nogen af 
beboerne i grundejerforeningen, der ikke selv har mulighed for at rydde sneen, 
her må man som naboer være behjælpelige. Husk også at lave aftale med naboen, 

hvis du er bortrejst i vinterperioden. Det er ren invitation til indbrudstyve, hvis 
der ikke ryddes sne.” Bestyrelsen har ikke mulighed for at kontrollere, om 
beboerne overholder ryddepligten, kun opfordre. 

 
Alex Holmstrup spurgte til, hvilke interesser Hartvig Consult Aps. Har i 

vejprojektet. Det er udelukkende et rådgivende firma, de har ingen indflydelse på 
hvilke entreprenører, der evt. senere vil blive valgt. 
 

JG. Tilkendegav at det var en god idé at få lavet en vejsynsrapport af et 
konsulentfirma, så bestyrelsen er sikker på at gøre det rigtige. 

 
VK foreslog at man indrettede fællesarealet med nogle legeredskaber. Både JJ og 
SJ frarådede dette, da det både er dyrt i anskaffelse og der rent 

lovgivningsmæssigt er meget der skal tages hensyn til.  
 
Der var 19 stemmeberettigede grundejere til stede. 

 
Generalforsamlingen slut kl. 21.20 
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Grundejerforeneningen Godthaabsminde d. 16.marts 2009. 
 
 

 
Formand   Dirigent    
Søren Jensen   Jannie Jensen 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Den samlede bestyrelse ser efter generalforsamlingen således ud: 

 
Formand: Søren K. Jensen Vejlands Allé 80, tlf.32 58 86 87, 

skj@jensen.tdcadsl.dk 
Kasserer: Michael Junget Derbyvej 26, tlf.32 55 85 74  
michale.junget@mail.dk  

 
Victor Keegan Vejlands Allé 78 tlf. 31 90 66 78  
Eddy May Portlandsvej 28 tlf.25 11  99 34 

eddyheidi@get2net.dk  
Rita Hansen Boltonvej 10 

 
Suppleanter: 
Alex Holmstrup 

Jimmi Clemmensen 
 

Revisorer: 
Kurt Hansen Boltonvej 10  
Jannie Jensen Derbyvej 22 

 
Revisorsuppleanter: 
Annie Harvid Derbyvej 21 

Irene Albrecht Derbyvej 19 
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