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Referat fra ekstraordinær generalforsamling i  

Grundejerforeningen Godthåbsminde  

onsdag den 30. juni 2010 i Højdevangens Menighedshus 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Information vedr. påbud om renovering af Derbyvej 

3. Valg af ny kasserer 

Søren bød velkommen og foreslog Jannie Jensen som dirigent. 

1 Valg af dirigent 

Jannie Jensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2 Information vedr. påbud om renovering af Derbyvej  

Søren gennemgik forløbet fra Kommunens påbud i april og frem til nu ”Projekt ”vejrenovering” indtil nu” (Se 

vedlagte). 

René gennemgik ”status på igangværende aktiviteter ” (kan ses på hjemmesiden) og oplyste at bestyrelsen 

tilbagetrækker forslaget om udbetaling af midler fra vejfonden, da pengene skal bruges til projektering af vejene, 

hvis det lykkes foreningen at stå for renoveringen selv. 

Herefter var der en del spørgsmål fra salen, og vi blev enige om at bestyrelsen gennemgik resten af oplægget vedr. 

vejprojekteringen, da en del spørgsmål ville blive besvaret via gennemgangen. 

René gennemgik herefter ” Hovedtidsplan – frem til kontraktunderskrift” (Se hjemmesiden).  Tidsplanen er 

udarbejdet sammen med Allan Dau fra 2tal Dau, som har afgivet tilbud på rådgivning. 

Herefter gennemgang af ”udbudsstrategi for asfaltarbejdet” (Se vedlagte).                          

Michael Junget omdelte skrivelse med 10 punkter som ”Derbyvej 16 og 26” gerne ser undersøgt, inden der foretages 

yderligere i forbindelse med renovering af vejene. De 10 punkter omhandler krav til/fra Kommunen vedr. 

vedligeholdelse af vejene. 10 punkts planen er ligeledes vedlagt. 

Michael bad om en betalingsplan for hele projektet. En sådan foreligger endnu ikke, men indtil videre har vi fået en 

faktura fra Peter Hartvig på ca. 86.000 kr.( Bestyrelsen har overfor Peter Hartvig påpeget fejl i fremsendte faktura 

som efterfølgende er reduceret med 30,000 kr.) og faktura fra advokatfirmaet Kromann/Reumert på ca. 22.000 kr. 

Sidstnævnte vedrører Juridisk bistand i forbindelse med afklaring af foreningens og den enkelte parcelhusejers 

hæftelse i forbindelse med finansiering af vejene. Kromann/Reumerts redegørelse er vedlagt. 

Det blev fra flere grundejere tilkendegivet, at man mente, at bestyrelsen hermed havde overtrådt sine beføjelser. 

Bestyrelsen har tolket beslutningen fra generalforsamlingen foråret 2010 vedr. vejene derhen at man har haft 

mandat til de foretagne aktiviteter. 

Derudover var det bestyrelsens klare opfattelse, at samtlige grundejere i foreningen, og ikke mindst beboerne på 

Derbyvej havde en udtalt interesse/ønske om, at bestyrelsen arbejdede hårdt på, at vi selv kunne få lov til at stå for 
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renoveringen, da det sandsynligvis vil give en bedre renovering og samtidig en mulighed for at opnå en ligelig 

fordeling af udgifterne samt mulighed for at opnå et fælles lån. 

Da vi som bekendt skal fremlægge en underskrevet kontrakt vedr. vejrenoveringen inden den 31/12 2010 er vi under 

tidspres. 

Da bestyrelsen modtog tilbud på rådgivning fra Peter Hartvig, skønnede den, at det var for dyrt, og besluttede efter 

en drøftelse i bestyrelsen at lade 2tal Dau afgive tilbud.  

 René fortsatte med gennemgang af ”Finansiering af renovering”, ”Hensyn ved finansiering” og ”udeståender” (se 

hjemmesiden). 

Michael gennemgik herefter de 10 punkter fra ”Derbyvej 16 & 26. 

Herefter var der en omfattende og engageret dialog, da der stadig er mange uafklarede juridiske og økonomiske 

aspekter. 

Man enedes derfor om, at nedsætte 2 arbejdsgrupper, som skal afklare henholdsvis de juridiske og økonomiske 

aspekter. 

Juragruppen skal afklare: 

De første 9 punkter på bilag fra Derbyvej 16 & 26, herunder om de 6 parceller, der vender ud til Vejlands Alle skal 

være med til at betale vejudgifterne. dvs. afklaring af om vi er 91 eller 97 parceller til at bære omkostningerne. De 6 

parceller skal selv undersøge, hvad der er tinglyst på det pågældende matr. Nr. vedr. vedligeholdelse af foreningens 

veje og melde tilbage til Juragruppen. 

Behov for ændringer af foreningens vedtægter 

Juragruppen består p.t. af Hans Christian Jørgensen, Portlandsvej 19, Robert Andersen, Derbyvej 16. René 

repræsenterer bestyrelsen. 

Vi opfordrer til at flere grundejere deltager i gruppearbejdet. Interesserede må meget gerne henvende sig til 

bestyrelsen, Hans eller Robert. 

Økonomigruppen skal afklare: 

Finansieringsmuligheder 

Punkt 10 i bilag fra ”Derbyvej 16 & 26 

Mulighed for salg af fællesareal 

Økonomigruppen består af Jackie Glimø, Derbyvej 18 og Søren Lauridsen. 

Vi opfordrer ligeledes til at flere grundejere deltager i denne gruppe. Interesserede må meget gerne henvende sig til 

bestyrelsen, Søren eller Jackie. 

Bestyrelsen blev endvidere opfordret til at stille med en repræsentant eller kontaktperson til hver af grupperne. 

Da der skal tages mange beslutninger for at nå i mål med en underskrevet kontrakt senest den 31. december 2010, 

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling igen den 18/8 2010. 

Inden vi gik over til punkt 3, var der fra flere steder i salen ros til bestyrelsen for det store arbejde, der er gjort. 
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3 Valg af ny kasserer. 

Da Michael Junget har trukket sig som kasserer, skulle der vælges en ny. 

Man enedes om, at det skal undersøges hvad det koster, at få en administrator til at stå for opkrævninger af 

kontingent og fælles lån, men der skal under alle omstændigheder være en kasserer i foreningen. 

 Ingen af de tilstedeværende var interesserede i at overtage denne post, så René så sig nødsaget til at påtage sig 

jobbet.  Alex Holmstrup, Oxford alle 92, træder herefter, i sin egenskab af suppleant ind i bestyrelsen. 

Jannie Jensen beklagede, at bestyrelsen ikke på forhånd havde spurgt den enkelte grundejer om han/hun kunne 

være interesseret i kassererjobbet. 

Søren sluttede af med at takke Michael Junget for det store stykke arbejde han har gjort i bestyrelsen og ønskede os 

alle en god sommer. 

 

København den 25.juli 2010 

 

 

Søren Jensen    Jannie Jensen 

Formand    Dirigent 

 

Efterfølgende har Søren meldt sig som Økonomigruppens repræsentant i bestyrelsen.  


